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Občina Selnica ob Dravi

Že sedaj vas vabim, da nam v uredništvo pošljete do 
konca avgusta 2011 vaše prispevke, da jih bomo la-
hko objavili v septembrski številki časopisa. Gradiva 
nam pošljite po elektronski pošti na e-naslov: info@
selnica.si, s pripisom za Selniške novice. Seveda pa la-
hko prinesete svoje prispevke, zapisane na CD ali na 
ključek. Zaželeno je, da so le-ti opremljeni s fotografi-
jami primerne kakovosti.
Vaše sodelovanje je bilo tokrat zelo intenzivno, saj se 
je nabralo veliko prispevkov. In veseli smo, da je tako. 
Še posebej nas veseli, da svojim prispevkom prilagate 
tudi kvalitetne fotografije. S tem seveda prispevate 
k dvigu kvalitete oziroma prepoznavnosti našega 
časopisa. 
K temu lahko dodamo – le tako naprej.  Tudi v bodoče 
bomo veseli vsakega vašega prispevka in vsakega 
bomo z veseljem objavili. Vendar vas že vnaprej 
obveščamo, da anonimnih prispevkov ne bomo obja-
vljali.

Odgovorni urednik
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UVODNE MISLI IN INFORMACIJE

judje pričakujemo, da bo življenje zmeraj lepše 
in boljše. Predvsem starejši lahko povedo, da je 

življenje sestavljeno iz vzponov in padcev tako na splošni 
kot na osebni ravni. Vsaka generacija ima svoja znanja, os-
nove in prek njih tudi cilje, ki jih včasih starejši ne razume-
jo. Starši želimo, da imajo naši otroci kar najlepše otroštvo 
in mladost. Zavedati se moramo, da je naša odgovornost 
tudi, da jih seznanimo z realnostjo in manj lepimi spoznan-
ji. Vsekakor ni recepta, kako naj starši vzgajamo in svetu-
jemo mladim, verjamem pa, da bomo vsi, ki se bomo vsaj 
malo potrudili, našli pravo rešitev. 
Ni preprosto stopiti korak nazaj, če smo že dosegli udob-
nosti in ugodnosti, ki nas zadovoljujejo, zato je pomemb-
no, da tak korak storijo prvi tisti, ki so za sedanje stanje 
najbolj odgovorni, torej izvoljeni predstavniki oblasti in 
države, pa tudi lastniki kapitala (nekateri so si ga pridobili 
na nepravičen način) vse od gospodarstva do bank. 
Pomembno je, da v tem času vsi združimo svoje potenciale 
in znanja s ciljem, da se premaknemo z mrtve točke in Slo-
venijo znova poženemo v smeri razvoja in medsebojnega 
spoštovanja. Sicer se namreč lahko zgodi, da bomo morali 
iskati enotnost predaleč nazaj v preteklosti, to pa pome-
ni neizogibno nazadovanje na vseh področjih življenja. 
Če hočemo oceniti, kakšni smo, se moramo primerjati z 

nekom, ki je dosegel več in bolje, pomembna pa je tudi 
pot, po kateri želimo hoditi. Ta pa je seveda za vsak narod 
drugačna, saj imamo različne poglede na ista dejstva. To je 
včasih lahko prednost, velikokrat pa tudi ovira za razvoj. To 
se kaže tudi pri nas.
V kriznih časih prihajajo na površje ideje in prepričanja, ki 
smo jih ljudje že zdavnaj potisnili v pozabo. Zato moramo 
biti še toliko bolj razsodni in vztrajni, da ločimo resnične 
želje in predloge za rešitev iz nastalih težav od tistih za-
kritih želja po prevladi, oblasti, ali če hočete, enoumju in 
predstavljanju samo ene in edine resnice. Biti moramo 
sposobni sprejemati različna mnenja in poglede na isto 
stvar ter postaviti skupne točke in na teh gladiti medse-
bojno zaupanje. V mislih je potrebno imeti prihodnost, ki 
nas čaka, če se bomo odločili tako ali drugače. Prevladati 
morajo rešitve, ki nam na daljše obdobje zagotavljajo nor-
malno in lepše življenje. Rešitve, ki bi nastale zaradi jeze, 
užaljenosti ali maščevalnosti, nikakor ne vodijo v mirno in 
medsebojno spravljivo družbo, ki bo spoštovala različnost, 
drugačna mnenja in enakopravnost. 
Sedaj vam bom na kratko predstavil aktivnosti, ki potekajo 
ali pa se bodo pričele v tem letu. Znano je, da so bile v 
letu 2010 lokalne volitve, zatio oktobra lani nismo imeli 
druge uskladitve proračuna, to je imelo za posledico, da 
nekaterih postavk v proračunu nismo uspeli natančneje 
oceniti. Proračun za letošnje leto so novoizvoljeni svetniki 
sprejeli na seji v mesecu marcu, do takrat pa so se ak-
tivnosti izvajale na podlagi odloka o začasnem financiranju 
proračunskih postavk. 
Na podlagi sprejetega proračuna smo si naložili veliko 
dela, tako da bomo morali skupaj z občinsko upravo vse 
sile vložiti v uresničitev ciljev. V naši občini imamo samo 
12 redno zaposlenih ljudi, tako da se nam vsak izostanek 
še kako pozna, zato si zaposleni zaslužijo vso pohvalo, saj 
večino aktivnosti kljub temu izpolnjujejo pravočasno. Naša 
naloga je, da poiščemo pravo razmerje med potrebami, 
željami in možnostmi ter se tako odločimo za prioritete, ki 
bodo vsekakor rezultat usklajevanj in kompromisov. 
Zadnje mesece veliko energije vlagamo v projekt Kulturno-
turistični center s knjižnico. Potrebno dokumentacijo smo 
že vložili na upravno enoto za pridobitev gradbenega 
dovoljenja in skupaj z arhitekti usklajujemo še zadnje de-
tajle. Pri tem je pomembno tudi to, da celoten projekt 
bazira na energetsko varčni gradnji, ki bo okolju prijazna 
in razvojno naravnana. V sklopu energetske oskrbe pred-
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videvamo uporabo obnovljivih virov, predvsem lesne 
biomase in sončne energije. Predvidevamo, da bomo v 
prihodnje ogrevanje vseh javnih objektov izvajali z enega 
mesta oziroma ene kotlovnice od šole, vrtca, kulturnega 
centra do telovadnice in morda do še česa. 
Projekt kanalizacije poteka po terminskem planu, ki je 
usklajen med obdravskimi občinami od Dravograda prek 
Mute, Vuzenice in Radelj ob Dravi do Selnice ob Dravi. Po-
tekajo priprave na skupni javni razpis za gradnjo kanali-
zacije, razpisi za nadzor, priprava dokumentacije za razpis 
in informiranje pa so že končani. 
V tem mesecu so bile podpisane še zadnje pogodbe med 
lastniki župnišča in Direkcije Republike Slovenije za ceste. 
Pri snovanju in usklajevanju smo na občini ves čas aktivno 
sodelovali, saj smo želeli, da se projekt »rušitev starega 
župnišča« končno zaključi. Nenazadnje bomo tudi mi 
kot lokalna skupnost sodelovali pri gradnji pločnikov in 
potrebne komunalne infrastrukture v tem delu centra Sel-
nice ob Dravi.  
Nadaljujejo se tudi aktivnosti na področju vodooskrbe 
v bistriškem jarku. Glede na to, da bo treba pričeti s 
povezavo vodovodnih cevi od primarnega vodovoda do 
vodohrana, smo se odločili za hkratno polaganje cevi tudi 
za kanalizacijo. V ta namen smo že naročili projekt poteka 
kanalizacijskih cevi, ki bodo potovale v istih smereh kot 
potek vodovoda. 
Vsi razpisi na področju cestne dejavnosti od rednega 
vzdrževanja do investicijskega vzdrževanja so zaključeni ali 
so v teku. Za približno polovico del, ki so planirana v tem 
letu, smo na razpisih že izbrali izvajalce. Naša občina meji 
pri Sv. Duhu na Ostrem vrhu z Občino Podvelka, s katero 
v tem času tudi skupaj rešujemo kar nekaj projektov, ki 
bodo koristili občankam in občanom obeh občin. Trenut-
no rešujemo in izvajamo dela na področju urejanja cest in 
meteorne kanalizacije. 

Vsi načrtovani razpisi od podorčja športa, kulture prek 
kmetijstva do podjetništva in samozaposlitve so že obja-
vljeni, nekateri od teh pa so že zaključeni. Občinski svet 
z občinsko upravo in županom namenja za ta področja 
višino sredstev, ki presegajo povprečje v primerjavi s pri-
merljivimi občinami. Nemogoče se je izogniti socialni 
problematiki, ki je tesno povezana s stanovanjsko in nas 
vse bolj zaposluje. Vsako leto planiramo več sredstev v te 
namene, zato tudi komisija, ki je za to sestavljena, skrbi, 
da prepotrebna pomoč pride v prave roke. 
Občina Selnica ob Dravi praznuje svoj občinski praznik 
23. maja, in sicer v čast elektroenergetskega objekta na 
reki Dravi v naši občini, ki je bil zgrajen leta 1918. Hidro-
elektrarna Fala je bila takrat daleč največji projekt v tem 
delu Evrope in je bila pravi generator razvoja naših krajev. 
Ljudje, ki prebivamo v teh krajih, smo jo sprejeli za svojo in 
ponosni smo, da jo imamo. 
Tudi letošnje leto bomo v čast našega praznika pripravili 
veliko prireditev, ki bodo namenjene vsem generacijam, 
in želimo tudi, da bodo zadovoljile čim širši krog ljudi. Po-
tekale bodo prireditve od 14. do vključno 29. maja. Zvrsti-
lo se bo več kot 60 dogodkov v vseh delih naše občine. Pri 
pripravi programa so zraven Občine Selnica ob Dravi sode-
lovala športna, kulturna in druga društva, osnovna šola z 
vrtcem ter posamezniki. S svojo udeležbo boste počastili 
izvajalce in organizatorje, sebi pa privoščili sprostitev.
Življenje in delo je sestavljeno iz veliko sprememb, ki si 
sledijo ena drugi ter tako oblikujejo naše vedenje in po-
gled v  prihodnost. Bodimo strpni in spremembe, ki so nu-
jna osnova za razvoj, sprejemajmo tako, da aktivno sode-
lujemo pri njihovem oblikovanju.

spoštovane občanke in spoštovani občani, želim vam 
veliko dobrega, sprejemajte zase prave odločitve, ob 
občinskem prazniku pa vsem iskreno čestitam.

Župan
Jurij Lep
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BESEDA ODGOVORNEGA 
UREDNIKA

slobodan tataLoViČ

omladna seja uredniškega odbora je za nami in 
prva številka letošnjih Selniških novic je pred vami, 

drage bralke in dragi bralci. Vsak dan gledamo, kako se 
narava prebuja. Uživamo lahko v bujni rasti in veseli smo, 
da smo del narave, čeprav se tega zmeraj ne zavedamo. 
Vse prevečkrat se ne zavedamo, kako ranljivi smo, kako 
smo usodno povezani in odvisni drug od drugega. Samo 
nekaj minut groze na daljnem  Japonskem nas hitro in 
kruto opomni, kako je vse to res.  
Občinski svet dela s polno paro in tudi nekatere poteze 
posameznikov se kar ponavljajo s polno paro. Prepričani 
smo bili, da so burni predvolilni in povolilni zapleti 
končani. Pa vse kaže, da ni povsem tako. Vse prevečkrat 
se ne zavedamo, da živimo v mahnem okolju in da slabih 
pet tisoč duš ne sme in ne more biti tako naravnanih, kot 
je politika na državni ravni. Kam nas je pripeljala ta tako 
imenovana visoka politika, vidimo te dni. In v Selnici bi jo 
še kar posnemali. Zato bi kazalo o dogajanju v občinskem 
svetu nekoliko podrobneje informirati občanke in občane 
tudi v našem glasilu, pa čeprav izide le-to samo trikrat na 
leto. To je seveda moje razmišljanje, a prepričan sem, da 
se marsikdo strinja s tem razmišljanjem.  
Če sem vas prejšnjikrat nekoliko okaral, vas moram 
tokrat zopet pohvaliti, dragi sodelavci, ker ste tako pridno 
pošiljali svoje prispevke v uredništvo. Najzvestejši ste tudi 
tokrat prispevali svoje, nekaj smo dodali člani uredništva 
in pred nami je zopet praznična številka časopisa. Tokrat 
je praznična zaradi občinskega praznika, ki ga praznuje-
mo 23. maja. V uredništvu smo se, kot že rečeno, zopet 
sestali in se dogovorili o vsem potrebnem za izdajo 12. 
številke Selniških novic. Spet je bilo treba opraviti marsi-

katero »prosto« uro – seveda ob »najbolj primernih dn-
evih« - ob praznikih – tokrat ob velikonočnih in prvoma-
jskih praznikih. In znova se pojavi tista pozitivna napetost, 
ki se s pričakovanjem pravočasnega izida našega časopisa 
stopnjuje. 
Poleg stalnega nagovora župana Jurija LEPA in besede  moje 
malenkosti boste v tej številki našli še zapis našega zve-
stega sodelavca Janeza URBASA o ekološki pridelavi hrane 
in o razstavah v Mariboru in Monoštru na Madžarskem. 
Dravske elektrarne poročajo o novostih v zvezi s predvide-
no gradnjo ČHE Kozjak, iz občinske uprave je prišel pregled 
aktualnih razpisov in pozivov za sodelovanje. Damjana 
OČKO obširno piše o podelitvi Zlate vrtnice, o praznovanju 
materinskega dne, o dogajanjih na podružničnih šolah pri 
Sv. Duhu na Ostrem vrhu in v Gradišču na Kozjaku ter o 
sodelovanju s šolo iz sosednje Avstrije. Vodja policijske-
ga okoliša Marko VIRTNIK opozarja na nevarnosti pre-
hitre vožnje, Društvo upokojencev Selnica predstavlja 
projekt »Starejši za starejše«, Tonica MAJSTER poroča o 
delu Rdečega križa, Društvo podeželskih žena in deklet 
Selnica ob Dravi poroča o svojih aktivnostih,  Dr. Zinka 
ZORKO je prispevala jezikovne drobtinice – tokrat o oglar-
jenju ali kuhanju oglja na Kobanskem. Profesor Milko 
HOMER je tokrat prispeval hvalospev »Domovina je ena«, 
oglasili so se s povabilom na ogled majskega sejma rastlin 
Botaničnega vrta mariborske univerze v Pivoli, objavljamo 
tudi pripoved o ranjenem otroškem srcu in o obisku pri 
Jožetu ŠOPINGERJU.  Tokrat objavljamo tudi prispevek 
o prvi obletnici BK TV ter program te lokalne televizije. 
Največ prostora pa tokrat namenjamo po dolgih letih obu-
jenemu pustnemu karnevalu.
Spoštovane občanke in spoštovani občani, želimo vam ob-
ilo prijetnega branja in uspešno reševanje križanke.

Vaš urednik 
slobodan tataLoViČ
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LETOŠNJI OBČINSKI NAGRAJENCI
bčinski svet Občine Selnica ob Dravi se je odločil, 
da v letu 2011 podeli štiri spominske plakete. 

Te se lahko podeli zaslužnim posameznikom, podjetjem, 
zavodom ter organizacijam in društvom, ki so dosegli 
pomembne uspehe na področju, na katerem delujejo, in 
so s tem bistveno prispevali k razvoju in ugledu občine, 
lahko pa tudi ob njihovih pomembnejših jubilejih. 
spominske plakete v letu 2011 prejmejo:
Dr. Jožef urbaniČ za večletno uspešno navezovanje 
mednarodnih stikov na duhovnem in humanitarnem 
področju. S svojim bogatim jezikovnim in matematično-
tehničnim znanjem je odločilno pripomogel k doseganju 
boljših učnih rezultatov naših otrok in mladine, ob tem pa 
je s svojim delovanjem pripomogel k prepoznavnosti Sel-
nice ob Dravi tudi zunaj slovenskih meja.
rajnhold VaVra za aktivno soustvarjanje kulturne krajine 
v občini in širše in za prispevek k turistični prepoznavnosti 
občine. S svojim dolgoletnim delovanjem v Turističnem 
društvu Selnica ob Dravi je kot priznan strokovnjak na 
področju urejanja kulturne krajine poskrbel za ureditev 
okolja v Selnici in vzpodbujanje občanov, da zavestno 
poskrbijo za lepo okolje tudi na zasebnih površinah.
adolf Vernik za aktivno dolgoletno udejstvovanje v Pro-
stovoljnem gasilskem društvu Slemen in nesebično pre-
danost gasilstvu. Svojih sposobnosti in zagnanosti ni doka-
zoval le kot prostovoljni gasilec, ampak se je izkazal tudi na 
vodstvenih funkcijah v gasilstvu. 
Janko stoJkoViĆ za prepoznavno delovanje na področju 

bronasti odlitek spominske plakete

kulture v občini in širše. V okviru KD Pavza je svoje 
umetniške potenciale ustvarjalno izrazil ne samo s pre-
pevanjem v pevskem zboru, ampak tudi kot karakterni 
dramski igralec. Njegove kvalitete niso ostale neopažene, 
saj je za svoje umetniško izraznost prejel tudi slovenska 
priznanja.

plaketa je kovinski odlitek grba občine selnica ob Dravi 
na zeleni podlagi s kovinskim okvirjem.

prispevek in fotografije:
slobodan tataLoViČ

S FOTOGRAFIJO SKOZI ČAS
poštovane bralke in bralci! V prejšnji številki 
Selniških novic smo vam ponudili novo rubriko »S 

fotografijo skozi čas«.
Začeli smo objavljati stare fotografije. Prvi odziv je bil 
dober, v nadaljevanju pa ne tako zadovoljiv. Želeli bi, da 
se v večjem številu odzovete in nam sporočite, ali imate 
doma kakšne stare fotografije, ki bi bile zanimive za ob-
javo. Objavljali jih bomo namreč vse vrste – tako tiste, ki 
prikazujejo pokrajino, kot tudi tiste, ki obeležujejo razne 
dogodke, stare hiše, družinske posnetke, posnetke posa-

meznikov. Skratka – želimo, da bi vsaka fotografija, ki jo 
bomo v uredništvu uspeli pridobiti, dobila tudi svojo pri-
poved. Seveda bodo to slednje zapisali tisti, ki o stari foto-
grafiji kaj vedo, in bo torej kar se da avtentična.
Prepričani smo, da v svojih domovih hranite številne foto-
grafije, 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 ali pokukajte v kakšno 
kartonsko škatlo, v kakršnih pogosto pozabimo naše stare 
fotografije, in nas pokličite. Dogovorili se bomo, kako in 
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kaj. To pomeni, da boste povedali zgodbo o poslanem, mi 
pa vam bomo predlagali, kako in kaj. Prepričani smo, da se 
bomo hitro dogovorili za sodelovanje.
naše sodelovanje bo tudi v nadaljnje potekalo takole:
•  Fotografijo nam lahko pošljete po e-pošti na naslov slo-

bodan.tatalovic@selnica.si ali info@selnica.si . Hkrati 
lahko dodate lahko hkrati tudi svojo zgodbo ali pri-
poved, ki je z njo povezana.

•  Fotografijo nam lahko pošljete v uredništvo na naslov 
Selniške novice - uredništvo, Slovenski trg 4, 2352 Sel-
nica ob Dravi - in nas nato pokličete na telefon 6730-
204 ali 041/682-330. Potem ko bomo fotografijo ske-
nirali, se bomo po 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. 

V nadaljevanju vam bomo predstavili posnetke, ki smo jih 
prejeli za to številko. Tudi tokrat jih je nekaj OD Sv. Duha 
na Ostrem vrhu in iz Selnice ob Dravi. Prepričani pa smo, 
da hranite kar nekaj zanimivih motivov tudi s Fale, Sleme-
na, Gradišča na Kozjaku. Črešnjevca itd. Pozivamo vas, da 
zberete nekaj poguma in te motive pošljete v objavo.

Veselimo se sodelovanja z vami.
slobodan tataLoViČ,

odgovorni urednik

zanimiv izrezek iz časopisa, ki bralce poziva k prepoznavi kraja, 
z razglednice iz leta 1905. kot vidimo, je bil takrat običaj, da je 
pošiljatelj kar na sprednji strani razglednice napisal sporočilo.
(iz osebnega arhiva antona maČka – p.d. breznvirta)

V nadaljevanju objavljamo dve fotografiji iz leta 1934. 
obe sta bili posneti ob smrti oziroma  pogrebu župnika 
rožmana pri sv. Duhu na ostrem vrhu.

(iz osebnega arhiva Jožeta pisnika – p.d. Jegervirta)

(iz osebnega arhiva antona maČka – p.d. breznvirta)

selniški mesar Jakob Hölzl. na desni je njegov sin in 
pomočnik bogomir Hölzl. kdo je na levi ne vemo.
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SPREJETA UREDBA O DRŽAVNEM 
PROSTORSKEM NAČRTU ZA ČRPALNO 

HIDROELEKTRARNO NA KOZJAKU
lada rs je na seji 17. februarja 2011 sprejela ure-
dbo o državnem prostorskem načrtu za črpalno 

hidroelektrarno na Dravi (ČHe kozjak) ter daljnovodno 
povezavo ČHe – rtp maribor. s tem je objekt umestila 
v prostor in tako so Dravske elektrarne maribor kot in-
vestitor dobile zeleno luč, da po več desetletjih pričnejo 
z realizacijo ene najpomembnejših  investicij za širšo 
regijo. uredba namreč Dravskim elektrarnam maribor 
omogoča začetek pridobivanja potrebnih dovoljenj in 
soglasij, za kar bo potreben intenziven dialog z vsemi, 
ki so s projektom kakorkoli povezani ali posega v njihov 
prostor. 

kratka zgodovina projekta in priprave 
državnega  prostorskega načrta (Dpn)
Ideja o izgradnji črpalne hidroelektrarne na območju reke 
Drave je stara že več kot štirideset let in sega v leto 1961, 
ko je bila izdelana študija črpalne hidroelektrarne Ožbalt 
II. Leta 1979 je bila izbrana optimalna lokacija na Kolar-
jevem vrhu, ki so jo preimenovali v Črpalno hidroelektrar-
no Kozjak (v nadaljevanju ČHE Kozjak). V letu 1981 je bil 
izdelan idejni projekt ČHE Kozjak, gradnja na Kolarjevem 
vrhu pa je bila navedena tudi v Dolgoročnem planu občine 
Maribor za obdobje 1986-2000. 
Dne 6. 2. 2006 je Ministrstvo za okolje in prostor, Direktor-
at za prostor, sklical 1. prostorsko konferenco, da bi prido-
bil in uskladil priporočila, usmeritve in legitimne interese 
lokalne skupnosti, gospodarstva in interesnih združenj 

menimo, da je bila ta fotografija posneta okrog leta 1945.

pogled z balkona – okrog leta 1960.

selniški gasilci nekdaj. Če je komu znano, kdaj je bila 
fotografija posneta, naj se oglasi v uredništvu selniških novic.
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ter organizirane javnosti glede priprave prostorskega 
akta oziroma predvidene prostorske ureditve. Minister za 
okolje in prostor je v soglasju z ministrom za gospodarstvo 
sprejel Program priprave državnega lokacijskega načrta za 
črpalno hidroelektrarno na Dravi in daljnovodno povezavo 
ČHE-RTP Maribor, v okviru katerega so strokovnjaki prip-
ravili celo vrsto strokovnih podlag. 
Prve javne obravnave DPN so bile izvedene v juliju 2008. 
Na sestanku v zvezi z izdelavo DPN, ki je v organizaciji Min-
istrstva za okolje in prostor, potekal 17. 9. 2008 ob sode-
lovanju predstavnikov civilnih iniciativ, je bilo dogovorje-
no, da DEM naročijo izdelavo vseh strokovnih podlag, ki so 
potrebne za oblikovanje stališč do pripomb na obravna-
vah. Posebej so bile obravnavane pripombe na traso in na 
način povezave elektrarne v omrežje. Strokovnjaki so ver-
jetno v najobsežnejši študiji, ki je bila do sedaj opravljena 
na to temo v Sloveniji, obdelali obe varianti trase - torej 
južno in severno - in tudi obe možnosti povezav - tako 
kablovodne kot daljnovodne. Izsledki strokovne podlage 
so bili ena od osnov za pripravo končne optimirane trase 
povezave. Zaključki optimizacije in novih tras daljnovoda 
so bili v lokalnih skupnostih predstavljeni marca in maja 
2010.

sprejeta uredba ČHe kozjak temelji na 
obsežni dokumentaciji
Projekt ČHE na Dravi in DV povezava do RTP Maribor je v 
letošnjem letu zaključil fazo postopka umestitve objekta v 
prostor - državnega prostorskega načrta (DPN), ki ga je vo-
dilo Ministrstvo za okolje in prostor. Vlada RS je v uradnem 
listu številka 12, 25. 2. 2011 objavila Uredbo o državnem 
prostorskem načrtu za črpalno hidroelektrarno na Dravi in 
daljnovodno povezavo ČHE–RTP Maribor.
Uredba določa načrtovane prostorske ureditve, območje 
DPN, pogoje glede namembnosti, posegov v prostor, nji-
hove lege, velikosti in oblikovanja, pogoje glede križanj 
oziroma prestavitev gospodarske javne infrastrukture in 
grajenega javnega dobra ter priključevanje prostorskih 
ureditev nanje. Nadalje določa merila in pogoje za parcel-
acijo, pomemben del dokumenta pa predstavlja celostno 
ohranjanje kulturne dediščine, narave in varstva okolja, 
naravnih dobrin ter upravljanja voda. V posebnih poglavjih 
je opredeljeno tudi varovanje zdravja ljudi, obrambe 
države ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, 
etapnosti izvedba prostorske ureditve, drugi pogoji in 
zahteve za izvajanje DPN ter dopustna odstopanja. Sk-
ratka, gre za dokument, v katerem so svoje delo, znanje 
in izkušnje združili strokovnjaki številnih dejavnostih in 
panog.

obveznosti in naloge investitorja
Uredba daje DEM-u kot investitorju podlago za pripravo 
projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja v skladu s 
predpisi, ki urejajo gradnjo objektov, na podlagi katerih se 
izda gradbeno dovoljenje. Povedano drugače, če je pred 
sprejetjem DPN vse postopke vodilo Ministrstvo za okolje 
in prostor, so s sprejetjem uredbe nosilec projekta skoraj v 
celoti postale DEM. Investitor projekta je tako sedaj pred 
zahtevno nalogo pridobivanja gradbenega dovoljenja in s 
tem povezanih soglasij. Izjemno pomembno in zahtevno 
bo delo na področju pridobivanja služnosti, odkupa 
zemljišč, da ne naštevamo naprej, saj bi se lahko kaj hitro 
zgodilo, da kaj izpustimo.
Poleg tega je uredba podlaga za začetek pridobivanja 
zemljišč, potrebnih za pridobitev gradbenega dovoljenja. 
DEM so s pripravo na izvedbo postopkov za pridobivanje 
zemljišč že začele. Ta poteka v skladu z zakoni, predpisi in 
standardi, ki urejajo omenjeno tematiko. Gre za obsežno 
nalogo, ki zahteva dosledno in natančno pripravo vse 
potrebne dokumentacije. O zahtevnosti postopka priča 
podatek, da je v projektu evidentirano, da gre za prek tisoč 
parcel in s tem tudi veliko lastnikov, ki bodo vključeni v 
nadaljnje postopke obravnave zemljišč. Veljavni predpisi 
s področja urejanja prostora in urejanja premoženjsko - 
pravnih zadev določajo, da so vsa zemljišča, ki so zaradi 
gradnje ČHE in DV prizadeta, v ureditvenem območju DPN 
predmet odkupa ali cenitve odškodnine, in sicer zaradi 
omejene rabe teh zemljišč in za služnost.

posebna pozornost posameznim lastnikom 
in obravnavi njihovih zemljišč
Zaradi velikega števila zemljišč, ki so predvidena za ob-
ravnavo v okviru projekta, so priprave za čim večjo 
preglednost in hkrati transparentnost za lastnike zemljišč 
v polnem teku in to na tistih delih, kjer se po državnem 
prostorskem načrtu projekt dotika stanovanjskih objek-
tov ter tudi na kmetijskih in gozdnih zemljiščih, na kat-
era bo projekt posegal zaradi različnih vplivov. V želji po 
čim bolj transparentnem pristopu in postopku je tako tik 
pred zaključkom priprava informacijskega sistema, ki bo 
vsem lastnikom omogočal natančen pregled nad vsemi 
načrtovanimi ter predvidenimi posegi v prostoru. 
Vsem zainteresiranim bo omenjeni pregled na voljo na in-
formacijski točki Selnice ob Dravi ter na sedežu Dravskih 
elektrarn Maribor še pred začetkom junija. 
Na podlagi zbranih in prikazanih podatkov bomo na 
Dravskih elektrarnah kot investitor začeli iskati neposredne 
stike z lastniki zemljišč. Seveda pa lahko vsi že vnaprej 
stopijo z nami v kontakt neposredno, bodisi z obiskom 
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bodisi prek spletnih kontaktov ali s klicem na brezplačno 
telefonsko številko 080 11 40.

Dialog in neposreden stik sta edina recepta 
za reševanje izzivov
Dejstvo je, da bo za izvajanje projekta potrebna veliko 
večja prisotnost investitorja na terenu, kot je bila do sedaj. 
Naši kontakti bodo v prihodnje gotovo bolj intenzivni. Za-
vedamo se, da bomo z obiski posegali v vaš vsakodnevni 
ritem življenja, včasih tudi v vaš življenjski prostor. Trudili 
se bomo, da bo to čim manj moteče. 
Prav tako se bomo trudili, da vas o takih primerih vnaprej 
obvestimo. Takšen pristop bomo zahtevali tudi od naših 
sodelavcev in partnerjev v projektu. To sta naša želja in 
naš cilj za ves čas trajanja projekta. V primeru, da nam to 
ne bi vedno uspelo (žal ne moremo v celoti obvladovati 
ravnanj poslovnih partnerjev oziroma njihovih morebitnih 
spodrsljajev) vas že danes vljudno prosimo za strpnost in 
razumevanje.

Trdno verjamemo, da sta dialog in neposreden stik z vsa-
kim posameznikom edini možni odgovor na vse težave in 
izzive, s katerimi se bomo srečevali. Trudili se bomo, da 
se odzovemo na vsako pobudo posameznika, in zagotav-
ljamo, da bomo izkoristili vsako priložnost za dialog ter 
kontakte še naprej iskali tudi sami. Tako je bilo do sedaj, 
ko smo se z nekaterimi, na katere bo imel projekt neposre-
den vpliv, že srečevali, in tako bo tudi v prihodnje, ko bodo 
srečanja z neposredno prizadetimi še bolj pogosta.
Za vse informacije in vprašanja nas lahko obiščete v infor-
macijski pisarni v prostorih Občine Selnica ob Dravi vsak 
prvi in tretji ponedeljek v mesecu, med 15.00 in 17.30,  
ko bo z vami gospod Kristjan Mravljak, ali na sedežu pod-
jetja, na Obrežni ulici 170. Lahko nam pustite sporočilo 
na brezplačni telefonski številki 080 11 40 ali nam pišete 
na info@dem.si. Več informacij o projektu najdete tudi 
na naši spletni strani: http://www.dem.si/slo/razvo-
jnemoznostidem/crpalnahenadravi . 

Dravske elektrarne maribor

ČRPALNA HIDROELEKTRARNA 
KOZJAK IN LOKALNA SKUPNOST

deja in načrtovanje črpalne hidroelektrarne na Koz-
jaku sega v šestdeseta leta 20. stoletja, prejšnjega 
tisočletja. Skoraj štiri desetletja so pretekla od prve 

ideje do Uredbe o državnem prostorskem načrtu. Zakaj in 
kje so razlogi? Po vsej verjetnosti bi jih našli v istem arhivu, 
kjer so na začetku tega tisočletja našli načrte in ponovno 
obudili idejo o hidroelektrarni, ki bo služila pokrivanju 
potreb po električni energiji v konicah, ki nastopijo takrat, 
ko je največ porabnikov električne energije priklopljenih 
na omrežje. 
Ideja o takšnem objektu, v prostoru, ki omogoča relativ-
no dobro preskrbo z osnovnim energentom, to je vodo, 
ki je hkrati obnovljiv vir energije, je, v času nizkoogljične 
družbe, zelo dobrodošla. 
Do sem vse lepo in prav, vendar pa vse le ni tako rožnato, 
kakor se zdi na prvi pogled. Ta prinaša v prostor veliko ne-
jasnosti in veliko manipulacije. Pa pojdimo po vrsti. 
Projekt sam je gotovo sprejemljiv z vidika države, pred-
vsem ministrstev za okolje in prostor, za gospodarstvo, ter 
tudi lokalne skupnosti, predvsem mislim tukaj na Občini 
Selnica ob Dravi in Mestno občino Maribor. Ministrstva 
bodo rešila “problem” ali vsaj delno sanirala gradbeništvo 
v državi, ki je ta čas v zelo nezavidljivem položaju, Občini 
bosta imeli od tega določene koristi, župan Selnice je ob 

zadnji okrogli mizi, ki je bila v mesecu aprilu izključno 
organizirana za javnost, po poročanju Žurnala, izjavil, 
da bodo določene stvari v zvezi s projektom pogojevali, 
v časopisu Večer smo lahko prebrali, da je na seji Mest-
nega sveta svetnik Auer vprašal, kako to, da so Dravske 
elektrarne v proračun “donirale” večjo vsoto denarja. Kaj 
bodo natančno pogojevali v Selnici, župan ni povedal, le-
to je mogoče razbrati s seje Občinskega sveta prejšnjega 
sklica, ki so ob razpravi, ali dati ali ne dati soglasja, govorili 
o marsičem. Obstaja slikovni in zvočni zapis te seje. Tudi 
tukaj vse lepo in prav. Država je projekt uvrstila med pri-
oritete in mu podelila status nacionalnega pomena. V ta 
namen gospodarstveniki na različnih forumih, zadnji je bil 
tak Gospodarski forum, ki ga je organizirala televizija RTS, 
kjer so govorci na vse pretege hvalili projekt kot dober in 
kot potreben, da teče vse tako počasi pa sta kriva pred-
vsem dva dejavnika, zakonodaja in civilne iniciative.
Ob analizi izrečenega lahko ugotovimo, da se zgodba 
ponavlja in sega vse do predstavitev samega projekta ja-
vnosti, ki so se začele leta 2008. Pri tem seveda čudi, da 
potrebuje tak “odličen” projekt na samem začetku Uredbe 
zapisano, da je potrebno upoštevati “merila in pogoje za 
parcelacijo, pogoje ohranjanja kulturne dediščine, ohran-
janja narave, varstva okolja in naravnih dobrin ter varstva 
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pred naravnimi in drugimi nesrečami, pogoje varovanja 
zdravja ljudi …” in tako dalje. 
Zakaj je to potrebno?
Projekt je mogoče razdeliti na tri dele, in sicer strojnico, 
ki je locirana na območje Šturma, na Akumulacijski zbiral-
nik s 3 mio m3 vode in daljnovodno povezavo od strojnice 
do mesta vzankanja v daljnovod enake moči na Pesniškem 
polju. 
Strojnica je, mimogrede povedano, locirana na mesto, kjer 
teče t. i. “podzemna Drava” in predstavlja pomemben vir 
podtalnice za celotno oskrbo s pitno vodo SV dela Štajerske 
z Mariborom. O tem so pisci razprave, objavljene v Zborni-
ku ob Posvetovanju rudarskih in geotehnoloških strokovn-
jakov ob 40. Skoku čez kožo zapisali samo to, da raziskave v 
zvezi s tem niso zaključene, da pa so geološko geomehan-
ske raziskave do te mere  zaključene, da je mogoče prip-
raviti 3D model in oceniti primernost področja umestitve 
“Akumulacijskega bazena”. Vse to je objavljeno na splet-
nih straneh pod naslovom 14VVukadinskok07clanek.pdf. 
Z ugotovitvami, objavljenimi v omenjenem prispevku, je 
mogoče povezati zahtevo po izpolnitvi pogoja iz naslova 
“varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami”, če vemo, 
da območje ni potresno povsem varno, saj se periodično 
ponavljajo potresni sunki. Zadostuje pogled v statistiko 
poročil, objavljenih na spletnem naslovu Ministrstva za 
okolje in prostor.
Kot zadnje, daljnovodna povezava, je najbolj moteč del sa-
mega projekta. Če se nihče ali vsaj nihče ne ukvarja s prvi-
ma dvema deloma, so pri tretjem delu, to je daljnovodni 
povezavi, nastale tri civilne iniciative, ki so se združile v 
Ekološko društvo Kozjak Dragučova, z enim samim ciljem, 
preprečiti daljnovod prek Kozjaka. 
Kaj pravi Uredba? 
V enem izmed členov govori o vzankanju in povezavi do 
dveh RTP-jev, in sicer do RTP Maribor in RTP Kainachtal 
in se s tem vključuje v dva elektroenergetska sistema. V 
tehničnem smislu ima daljnovodna povezava nazivno 
vrednost 2 x 400 kV in je dolga 21, 7 km. Poteka po povsem 
novi trasi, saj je na Zemljevidu energetskih koridorjev RS 
ni. V tem odstavku tiči jedro vsega nasprotovanja, zave-
danja manipulacije investitorja in pripravljavcev podlag, in 
sicer:
1. nenehno se je govorilo, ali se vsaj ni zanikalo, da gre 

za čezmejno povezovanje, Uredba v nasprotju s tem 
govori o povezovanju dveh energetskih sistemov;

2.  predstavniki investitorja nenehno govorijo o energi-
ji iz obnovljivih virov, kar v pretežni meri ne drži, saj 
predvidena daljnovodna povezava neposredno sploh 
ne bo del elektroenergetskega sitem elektrarn na reki 

Dravi, temveč bo vključena v povsem drug sistem s 
povsem drugo nazivno močjo. Torej, reka Drava bo 
dala vodo, energija za črpanje vode prihaja iz povsem 
drugega sistema in ne bo prišla neposredno iz verige 
elektrarn na reki Dravi; mislimo si lahko samo, kako 
bodo prišli do tega vira v nizkoogljični družbi ob veden-
ju, kam sta vezana oba RTP-ja;

3. daljnovodna povezava krši celo vrsto predpisov, in 
sicer med drugim Aarhuško konvencijo, ki predvideva 
obveščanje javnosti in njeno soodločanje, kadar na-
zivna moč daljnovoda presega 220 kV in je daljša od 
15 km; krši Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slo-
venije, ki pravi, da je potrebno optimirati že obstoječe 
koridorje, vse do Ustave Republike Slovenije, ki zahteva 
tako upoštevanje mednarodnih zavez kakor tudi prav-
ice državljanov do zdravega okolja in varnost njihove 
lastnine. Ob sami daljnovodni povezavi je Ministrstvo 
za okolje in prostor leta 2008 Mestni občini Maribor 
svetovalo, da ni potrebno vabiti lastnikov parcel na kat-
erih so predvidena stojišča stebrov;

4. sam potek trase gre skozi varovana območja gozda, to 
je poseg, ki ga kot kaznivega obravnava Kazenski za-
konik;

5.  gre za korupcijo, ki ni samo v tem, da bo nekdo nekaj 
dobil, temveč je tudi v tem, ko je nekdo nekaj opustil ali 
zamolčal.

Če iz povedanega vzamemo samo določila Aarhuške kon-
vencije, bi člani iniciativ in tudi vse občanke in občani 
lahko pričakovali, da se bo projekt vodil z upoštevanjem 
načela participativne demokracije. Gre za sistem, ki ga 
uradniki nimajo radi, vendar pa je ravno to tisto, kar vodi 
k uspehu. Osnova neposredne participativne demokracije 
je vzpostavljanje in vzdrževanje zaupanja med neposred-
no vpletenimi skupinami in pristojnimi ustanovami. Prvi 
pogoj je nedvomno popolno in razumljivo informiranje o 
konkretnem okoljskem vprašanju. Kar najcelovitejše in-
formiranje o vseh problemih, negotovostih, novih znanst-
venih in tehničnih rešitvah ter odprtost za sodelovanje 
posameznikov in skupin pri odločanju sta temeljna kriteri-
ja odprtega urejanja okoljskih problemov. 
Preveč zamejena – instrumentalno usmerjena 
odločevalska procedura je netrajnostna, ker prej ali slej 
sproži odpor posameznikov in skupin, ki se nočejo podred-
iti nedemokratični in pokroviteljski proceduri.
In zgoraj opisano se je v primeru daljnovodne povezave 
zgodilo. Manipulira se z informacijami – nihče ni govoril o 
vključevanju v dva energetska sistema, nihče ni povedal, 
da se akumulacijski bazen ne bo polnil z električno en-
ergijo iz obnovljivih virov, nihče ni povabil k soodločanju 
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EKOLOŠKA PRIDELAVA IN 
ZDRAV OBROK

eliko ljudi se danes sprašuje, ali je moderno, da 
pridelujemo ekološko prehrano in se z njo prehran-

jujemo, ali je to nuja. Morda pa je samo muha enodnevni-
ca, o kateri že jutri ne bo več sluha in ne duha. Zakaj bi 
pridelovali ekološko in uživali pridelano, ko pa je tako ali 
tako vse onesnaženo. Hkrati pa se mnogim pridelovalcem 
zdi, da je ekološko kmetovanje korak nazaj. Morda navi-
dezno. Vendar je to tako velik korak naprej k ohranjanju 
naravnega okolja in s tem zdravja ljudi, da si ljudje sploh 
ne morejo predstavljati. Posebej, če niso seznanjeni s tem, 
kako poteka konvencionalna pridelava in predelava živil in 
s tem naše vsakdanje prehrane.
Ekološko ali biološko kmetovanje predstavlja sodoben 
način razmišljanja in življenja na kmetiji, kjer ozaveščeni 
kmetje vedo, kaj je dobro za njih, njihove živali in zemljo, 
s tem pa posredno tudi za druge uporabnike njihovih do-
brin. Ekološki kmetje na naravi in ljudem prijazen način 
pridelajo pridelke brez kemičnih sintetičnih sredstev, brez 
lahko-topnih gnojil, in kar je najpomembnejše, brez gen-
sko spremenjenih organizmov. Ekološko  kmetovanje ni 
samo za vrtičkarje, danes lahko ekološko kmetujemo na 
velikih površinah, saj s sodobnimi stroji in tehniko ter nara-
vno selekcijo dosegamo odlične rezultate brez ubijajoče 
kemije in drugih škodljivih sredstev. Sodoben, napreden in 
ozaveščen kmet se danes usmerja v ekološko kmetovanje, 
ker se zaveda, da je samo tu bodočnost preživetja kmetije, 
ljudi na njej in posledično celotnega naravnega okolja.

pri odpiranju novega koridorja, čeprav je na eni izmed 
prvih prostorskih konferenc svetnik občine g. Stojkovič 
opozoril na vprašanje koridorjev, pri javnih predstavitvah 
je bilo veliko nejasnosti, dokument, ki smo ga pridobili 
prek Urada varuha človekovih pravic v celoti potrjuje naše 
prepričanje, da je bilo vodenje priprave projekta do Ure-
dbe, kljub mnenju prof. Pirnata, v celoti napačno in ne-
transparentno.
Uredba o državnem prostorskem načrtu daje možnost 
investitorju, da začenja pridobivati dovoljenja. Nastala je 
z veliko neupoštevanja pravnega reda, upamo lahko, da 
bodo vsaj sedaj upoštevali pravni red, h kateremu smo 
vsi zavezani. Projekt bo v okolje prinesel določen stan-
dard, nihče pa noče slišati, kaj vse bo odnesel. Za ceno 

nekaj kilometrov pločnikov, cest, morda kakšno dvorano, 
obnovljeno nabrežje Drave, bo odnesel prostor Kozjaka, 
potencial turizma, ki ga v primerljivem prostoru na drugi 
strani meje znajo ceniti. Ljudje, ki sedaj živijo ob daljno-
vodni povezavi primerljivega daljnovoda, pripovedujejo o 
brezizhodnosti, turizem upada. Lastnik turistične kmetije 
pripoveduje, da se ljudje, ko zagledajo steber daljnovoda, 
obrnejo in gredo drugam. In to za Kozjak ne bo samo za 
eno leto, niti za deset, temveč za kar več deset let? Se 
nam to splača, ob vedenju, da obstajajo tehnologije, ki 
omogočajo varen transport? Da ne govorimo o ekonomski 
upravičenosti posega v prostor, ki za vzdrževanje potrebu-
je več energije kakor že obstoječi koridor, ki bi ga bilo treba 
samo optimirati in opremiti z varno tehnologijo.

Dr. borut HoLCman

Korak do ekološkega kmetovanja ni preprost. Kmetovalec 
se mora za ta korak odločiti, ko pri sebi razjasni vse po-
glede na nov način kmetovanja in na njegove posledice. 
Te so v začetnem obdobju vidne predvsem na finančnem 
področju in količini samega pridelka. Kmetija prestopi v 
postopek preusmeritve iz konvencionalnega v ekološko 
kmetovanje v trenutku, ko se prijavi v kontrolo ekološkega 
kmetovanja in podpiše pogodbo o kontroli. Priporočljivo 
je, da nosilec dejavnosti prej opravi tečaj o ekološkem 
kmetovanju. Na ta način bo imel veliko bolj jasno sliko o 
načinu kmetovanja, za katerega se je odločil. Zaželeno je, 
da se tudi včlani v združenje ekološkega kmetovanja in s 
tem pridobi nov vir informiranja in dodatna nujno potreb-
na izobraževanja, ki jih to združenje organizira.
Obdobje preusmeritve traja vsaj dve polni leti, za tra-
jne nasade pa tri leta. Obdobje preusmeritve se lahko v 
določenih primerih tudi podaljša, vendar ne traja več kot 
pet let (postopna preusmeritev). Če je bilo po podpisu 
pogodbe o kontroli uporabljeno katerokoli nedovoljeno 
sredstvo, se začetek preusmeritve šteje od datuma zad-
nje uporabe nedovoljenega sredstva. Določitev statusa 
pridelka je odvisna tudi od tega, v katerem obdobju veg-
etacije se je pridelovalec vključil v sistem kontrole.
Če v tem obdobju kmetija v celoti upošteva zakonodajo o 
ekološkem kmetovanju, po treh letih dobi status ekološke 
kmetije. Prvo leto lahko pridelke trži le kot konvenciona-
lne, drugo in tretje leto pa kot pridelke iz preusmeritve. 
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Od tretjega leta naprej so pridelki ekološki, vendar le, če 
se kmetija ravna po zakonodaji. 
Preden se usmerimo v ekološko pridelavo, je pomembno, 
da vemo, zakaj. Če smo se za ta korak odločili zaradi govo-
ric o višji subvenciji, boljši ceni za izdelke, lažjem trženju, 
večjem povpraševanju ali podobno, potem se zanj raje ne 
odločimo. Ekološko kmetovanje ni klasična oblika kme-
tovanja, ampak mora kmetu postati način življenja. Država 
nam pri tem seveda ne bo pomagala, kajti sama se zavze-
ma za gensko spremenjene organizme, pesticide in druge 
strupe.
Z željo, da vzpodbudimo ljudi k razmišljanju o ekološki 
pridelavi hrane in njeni pripravi le-te, smo člani KID ˝Janez 
Urbas˝na Turistično izletniški-kmetiji Pri starem kovaču 
organizirali delavnico na temo: ˝Predstavitev ekološke 
pridelave ter dopolnilne dejavnosti na kmetiji in priprava 
zdravega obroka ekološko pridelane hrane˝, katere se je 
udeležilo zavidljivo število članic Društva kmečkih žena iz 
Selnice ob Dravi in članic Aktiva kmečkih žena s Sp. Sle-
mena. Delavnico je vodila ga. Irena Lenič iz Zg. Korene, ki 
svoje znanje in izkušnje z velikim veseljem prenaša na dru-
ge. V veliko zadovoljstvo ji je, ko vidi okoli sebe zadovoljne 
obraze, ki spoznajo dobronamernost njenih predavanj in 
delavnic.
˝V želji pridelati čim več hrane in nasititi čim več ljudi, pa 
tudi s ciljem zaslužiti čim več denarja, je človek posegel 
v naravo s kemičnimi sredstvi. Nihče se takrat ni vprašal, 
kakšna bo ta hrana in kakšne bodo zaradi vseh teh pose-
gov posledice za ljudi in naravo. Še vedno se premalo ljudi 
zaveda teh posledic, kljub temu da jih lahko občutimo na 
lastni koži. Podnebne spremembe, nove bolezni ter vedno 
večje število alergij so sad človekovih posegov v naravo. 
Tisti, ki se zavedamo posledic in pomena zdrave hrane, pa 
pridelujemo in uživamo ekološko sadje in zelenjavo.
Ekološko pridelovanje hrane temelji na spoštovanju 
narave, zemlje, vseh živih bitij,  vzdrževanju naravnega 
ravnotežja in pomeni pridelovanje hrane brez strupenih 
kemičnih sredstev,˝ je v uvodnem nagovoru povedala ga. 
Irena Lenič.
Delavnice, kjer se samo predava, seveda niso zanimive, zato 
je bil tukaj bolj poudarek na pripravi ekološke prehrane. 
Praktični del je bil opravljen v kuhinji Pri starem kovaču. 
Lastnici Alenki gre velika zahvala, da je dobrodušno odsto-
pila svoje prostore v uporabo tako veliki druščini in s tem 
pripomogla k uspešni izvedbi delavnice. Pod spretnimi 
rokami naših kmečkih žena in pod vodstvom ge. Lenič je 
pričel nastajati zdrav obrok iz ekološko pridelane hrane.
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Ekološko pridelana živila imajo visoko zdravstveno, hra-
nilno in prehransko vrednost. Zmanjšujejo tveganje za 
nastanek raka, možganske kapi in znižujejo tveganje za 
prirojene napake plodu. Ekološka živila vsebujejo bistveno 
manj nitratov in pri predelavi ne uporabljamo nepotreb-
nih dodatkov, ojačevalcev okusa, barvil in umetnih arom. 
Intenzivni način pridelave hrane vsebuje do 70 odstotkov 
več pesticidov in ima 40 odstotkov manj oksidantov kot 
hrana iz ekološke pridelave, pri kateri uporabljajo post-
opke, ki ohranjajo prehransko vrednost živil. Splošna pre-
poved uporabe genske tehnologije v ekološki pridelavi 
zmanjšuje dodatno tveganje za človekovo zdravje!
Ves čas priprave zdravega obroka je potekala debata in iz-
menjava različnih mnenj in izkušenj udeleženk delavnice.

Na koncu smo poprosili go. Ireno, naj nam nekaj pove o 
svoji življenjski poti na ekološki kmetiji:˝Vedno sem rada 
tavala po cvetočih travnikih ter prinašala šopke rož svoji 
mami. Sčasoma sem dojela, da cvetlice niso zgolj lepe in 
dišeče, ampak tudi poživljajoče in zdravilne. Znova in zno-
va sem odkrivala, kaj vse ponuja domače okolje. Kasneje 
sem se odločila, da bom na svojem vrtu gojila dišavnice, 
zelišča, pozabljene vrtnine in poljščine in da bo moj vrt 
vzorčen in učna pot. 
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reCept 1: topinambur V ČebuLni kremni JuHi
Za 4 osebe potrebujemo: 1 kg topinamburja, 4 velike 
čebule, 500 ml mleka, 150 ml vode, 1 lonček smetane, sol 
in poper.
Priprava: Topinambur in čebulo olupimo in ju narežemo 
na tanke rezine. Čebulo prepražimo na malo olja, doda-
mo topinambur, vodo in mleko. Začinimo s soljo in po-
prom ter kuhamo. Po 20 minutah s paličnim mešalnikom 
pretlačimo in kuhamo na malem ognju še nekaj minut. 
Dobro premešamo. Dodamo smetano in po želji nariban 
parmezan. Postrežemo.

reCept 2: soJin namaz z zeLišČi
Za 200g namaza potrebujemo 100g surove soje, zelišča 
(drobnjak, materina dušica, rman - mlade lističe, ožepek, 
komarček), kisla smetana, olivno olje, sol, poper, po želji 
čebulo.
Še toplo sojo pretlačimo s paličnim mešalnikom, doda-
mo malo soli, olivnega olja in kisle smetane. Na drobno 
narežemo zelišča in jih dodamo. Po želji še dodatno 
začinimo s poprom ali dodamo kislo smetano. Odlično se 
obnese tudi z bučnim oljem. 
Predlagamo, da pustite namaz nekaj časa stati, da se 
zelišča pomešajo s sojo. Drugi dan bo namaz še okusnejši.

ob zaključku delavnice so se udeleženke okrepčale z hrano, ki so jo 
pripravile na delavnici.
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Vsak ima svoje sanje, ki bi jih želel uresničiti. Morda pa rav-
no sedaj kdo sanja, kako bi svojo kmetijo iz konvenciona-
lne preusmeril v ekološko. Morda katera izmed gospodinj 
razmišlja, da je končno čas, da preneha uporabljati v vsak-
danji kuhi ceneno, dobesedno zastrupljeno hrano z nez-
nanim poreklom. Zavedati se moramo, da je zdravje naše 
največje bogastvo in ga lahko zelo kvalitetno vzdržujemo 
z uporabo ekoloških pridelkov in izdelkov. Zato ne upora-
bljajmo na svojih vrtovih škropiv in gnojil, pridelajmo raje 
manj in na pogled manj všečno zelenjavo, a tisto kvalitet-
no in zdravo.

tekst in fotografije: 
Janez urbas

Dejavnosti na kmetiji sem razširila na ozaveščanje 
mladih generacij. Menim, da je ekološka kmetija 
najboljša učilnica, kjer se otroci prek doživetij vida, 
sluha in vonja naučijo, kako se prideluje hrana, ki je 
naravi in živalim prijazna; kako se z naravo sodeluje 
in kaj pomenijo agresivni posegi v naravo. Čudovito 
je opazovati te navihane, vedoželjne obrazke, ko jim 
razlagaš o rastlinah, čajih, peki kruha … ali ko z njimi 
sadiš zelišča. Moja pot še ni zaključena, veliko je še 
idej, ciljev in projektov, ki jih želim uresničiti. Skupaj z 
družino ...  z vami ...  z otroki.˝
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Prijateljske vezi s Porabjem smo 
tokrat podkrepili še z darilom našega 
župana Jurija Lepa. V Porabje smo s 
seboj vzeli njegov plejžuh , ki ga je 
velikodušno odstopil v dar prijateljem 
iz Porabja. Plejžuh smo dali v roke 
nekdanjemu županu Andovcev Karlu 

Katja VIŠIČ in Jože HIRNÖK (odprtje)                                

Občina Selnica ob Dravi

ulturno izobraževalno društvo 
˝Janez Urbas˝ je v letošnjem 

letu organiziralo že tri razstave: dve 
v Mariboru v trgovini Kobanara (Ko-
banska narava) in v Monoštru na 
Madžarskem. V Kobanari so razstav-
ljali otroci iz Vrtca Bistrica ob Dravi 
svoja likovna dela z zimsko tema-
tiko. Sledila je razstava likovnih del 
učencev Osnovne šole Selnica ob Dra-
vi, ki so nam popestrili spomladansko 
vzdušje s čudovitimi deli na temo Val-
entinovega. V svojih delih so prikazali 
svojo videnje tega praznika ljubezni 
in prvih zaljubljenosti. Nad razstavo 
so bili navdušeni številni obiskovalci, 
ki so si dela obiskovali mesec dni, ko-
likor je razstava trajala.

V začetku marca smo pripravili raz-
stavo v hotelu Lipa v Monoštru. Tokrat 
je svoje fotografije razstavljala Katja 
Višič, mlada ljubiteljica fotografije in 
narave, ki jo tako spretno upodablja 
v svojih delih. Katja je doma s Smol-
nika in morda ravno zato, ker je tudi 
sama del naravnega okolja, njeno oko 

  Katja in Karl HOLEC ( po odprtju)Detajl z razstave učencev OŠ Selnica ob Dravi

FOTOGRAFIJE IN PLEJŽUH
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vidi lepote narave iz drugega zornega 
kota, skozi objektiv, to ovekoveči in 
nam pričara del sveta, ki je mnogim 
skrit. O svojem delu Katja med drugim 
pravi: ˝ Ko sonce vzide, vzamem list 
papirja. V teku dneva nanj zapišem 
vse, kar se je zgodilo, zvečer je list 
poln. Vsak dan je nekaj novega, zato 
iščem vedno nove in nove trenutke in 
s tem povezane občutke.«

Razstavo je odprl predsednik Zveze 
Slovencev na Madžarskem Jože 
Hirnök. V svojem otvoritvenem na-
govoru je dal poudarek na dolgolet-
nem sodelovanju in vedno tesnejših 
stikih z našim društvom ter Občino 
Selnica ob Dravi. Poudaril je, da  po 
kulturnem sodelovanju prihaja čas za 
sodelovanje tudi na drugih področjih. 
Slovesnosti se je pridružil tudi gener-
alni konzul RS v Monoštru Drago Šiftar. 
Po otvoritvi je izrazil čestitke odličnim 
Katjinim fotografijam. Povedal je, da 
na fotografijo gleda s strokovne plati, 
saj se je tudi sam aktivno ukvarjal s to 
vrsto umetnosti.
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OTROŠKI ABONMA

Holecu, ki je bil darila zelo vesel, žal pa ni bilo snega, da 
bi ga tudi preizkusil. Vsekakor pa vemo, da se bodo sedaj 
s plejžuhi vozili tudi v Porabju. Zanj je vladalo veliko zani-
manje. V svojem časopisu so zapisali: ˝..svojimi partneri 
Karčini Holeci je predsednik prejkdau dar župana svoje 
občine, eden takzvani pležuh. Tau so takšne sani, štere 
spodik samo eno nogau majo. Takšo šker so v krajini Ko-
banci redili iz stari dog iz bečk za vino, pa se ž njimi pelali 
doj z brega, ka bi v dolini kaj kupili …˝

Po zelo dobro sprejeti razstavi fotografij v Monoštru Katja 
Višič razstavlja v Mariboru v trgovini Kobanara.

besedilo in fotografije:
                              Janez urbas

bčina Selnica ob Dravi je v lanskem letu pričela 
kulturno prebujanje najmlajših občanov in 

občank. V okviru projekta Kulturno prebujanje najmlajših 
in mladih na podeželju (Kultura in mladi) smo prinašali 
kulturne dobrine ne samo v Selnico ob Dravi, temveč tudi 
k Sv. Duhu na Ostrem vrhu in v Gradišče na Kozjaku. 
Projekt, za katerega smo pridobili sredstva LEADER, na-
menjena razvoju podeželja, se je pričel izvajati v septem-
bru, namenili pa smo ga otrokom iz vrtca in učencem os-
novne šole. V okviru vsakomesečnih otroških abonmajev 
so imeli otroci možnost, da doživijo čudežni svet pravljic 
in lutkovnih predstav, spoznajo različne instrumente, sami 
oblikujejo svoje izdelke, naučili pa so se tudi nekaj plesnih 
korakov. 
Izkazalo se je, da je razvoj podeželja pomemben za raz-
voj kompetenc in lastne ustvarjalnosti otrok, za t.i. 'mehke 
vsebine' projektov in ne le za investicije. In ker so bile iz-
vedene aktivnosti med mladimi dobro sprejete, jih bomo 
nadaljevali tudi v prihodnje.

 besedilo in fotografije:
andreja tajke

andreja taJke

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

Pravljična urica 

Likovna delavnica
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Lutkovna predstava     Tečaj hip-hopa

b letošnjem občinskem prazniku bodo v maju potekale številne aktivnosti, s katerimi želimo povečati tako pre-
poznavnost občine v širšem slovenskem prostoru kot tudi kulturno in športno ponudbo v občini. Na ta način 

želimo tudi obuditi tamkajšnje družabno življenje. 
Ker občina nima kulturnega doma, saj ga bo šele gradila, smo se odločili, da s sredstvi LEADER, ki nam jih je odobrilo 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, v okviru projekta Vzpodbujanje kulturnega, športnega in društvenega 
življenja v podeželskem okolju (Selnica se predstavi) kupimo prireditveni šotor, ki bo namenjen za vse aktivnosti kul-
turnega in družabnega življenja. 
V okviru občinskega praznika se bo tako zvrstilo prek 40 prireditev (razna druženja, tekmovanja, izobraževanja, preda-
vanja, srečanja, razstave …).
Poleg sredstev LEADER, s katerimi se financira letošnji občinski praznik, pa nam tudi letos po svojih močeh pomagajo 
sponzorji, ki že običajno ne odrečejo pomoč: Zavarovalnica Maribor, d. d., Nigrad, d. d., Marand, d. o. o., Mariborski 
vodovod, d. d., Marija Danko, s. p.
Tudi letos bodo vsa gospodinjstva v občini prejela programski list; ki bo objavljen tudi na spletni strani občine (www.
selnica.si).
Prepričani smo, da vsak občan med številnimi prireditvami zagotovo našel kakšno zanimivost zase, zato vabimo vse, da 
se jih udeležite v čim večjem številu.

se vidimo.

zapisala: 
andreja taJke

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

OBČINSKI PRAZNIK 2011
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reteklo leto je bilo na področju začetka izvajanja 
projektov, ki potekajo v okviru LAS Jabolko, izredno 

pestro. V novembru smo pričeli izvajanje projekta Selniške 
točke razvoja lastnih kompetenc in vseživljenjskega 
učenja (Učimo se vse življenje), v okviru katerega so se 
do meseca marca izvedli tečaji računalništva, tujih jezikov 
(nemščine, angleščine) in samostojnega učenja (mentori-
ranih srečanj). 
Zaradi velikega zanimanja občanov za učenje tujih jezikov 
smo te tečaje izvajali v več skupinah. Potekali so v dopol-
danskem in popoldanskem času, udeleženci pa so se la-
hko odločili za I. ali II. težavnostno stopnjo. Skupno se je 
tečajev tujih jezikov med novembrom 2010 in februarjem 
2011 udeležilo prek 100 udeležecev.
Izvedeni so bili tudi trije tečaji računalništva. Tako se 
je v novembru 14 udeležencev spoznalo z osnovami 
računalništva, v januarju smo se spoznavali z urejeval-
nikom besedil Word, v februarju pa je bil izveden tečaj na 
temo urejanje spletnih strani in Powerpoint. Skupaj se je 
teh tečajev udeležilo 34 tečajnikov.
V info točki občine so trikrat na mesec potekala tudi men-
torirana srečanja, kjer so se udeleženci ob pomoči men-
torja spoznavali z računalnikom, z uporabo gradiv za sa-
mostojno učenje, informiranjem/svetovanjem … 
Glede na zadovoljstvo udeležencev želimo s podobnimi 
vsebinami nadaljevati tudi v prihodnje.

UČIMO SE VSE ŽIVLJENJE

Računalništvo

Angleški jezik

Mentorirana srečanja

Nemški jezik

Tečajnike je ob zaključku tečaja pozdravil župan  Jurij Lep
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Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

         zapisala: andreja taJke
Fotografije: andreja taJke in slobodan tataLoViČ

Tečajnike je ob zaključku tečaja pozdravil župan  Jurij Lep Razpoloženje ob zaključku tečaja tujega jezika je bilo zelo prijetno.

PODRUŽNIČNA ŠOLA SVETI DUH NA 
OSTREM VRHU SODELUJE Z LJUDSKO 

ŠOLA V LUČANAH
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Letošnje šolsko leto je naša podružnična šola Sv. Duh na 
Ostrem vrhu pričela sodelovati z ljudsko šolo v Lučanah, 
ker so se otroci 3. in 4. razreda čez mejo pričeli učiti 
slovenski jezik. Učenci so se s svojimi vrstniki srečali 
pred božičem in veliko nočjo, tretje srečanje pa bo pred 
binkoštmi. Na srečanjih smo in še bomo drug drugemu 
predstavili šege in običaje ob praznovanjih. Spletli smo 
tudi nova prijateljstva. 

Pred božičem smo bili mi gostje v Lučanah. Tamkajšnji 
učenci so nas navdušili, ker so se od začetka šolskega leta 
do božiča naučili že veliko slovenskih pesmic, ki smo jih 
na srečanju skupaj zapeli. Sprehodili smo se tudi skozi 
koledarsko leto in ugotovili, katere praznike praznujejo v 
Avstriji in katere pri nas.  Naučili smo se tudi, od kod izvi-
rajo imena mesecev in kakšen je njihov pomen. 
Pred veliko nočjo smo bili gostitelji mi. Za dobrodošlico 
smo gostom zaigrali pravljico o Nežiki in Mihcu, ki se 
odpravita v gozd iskat jagode. Nato je druženje potekalo 
v štirih velikonočnih delavnicah. V prvi smo krasili jajčka s 
servietno  tehniko, v drugi smo izdelovali kokoške iz sena, 
v tretji zajčke iz papirja in v četrti butare. Te domačini po-

imenujejo tudi presmec ali pegl. Ta delavnica je naše goste 
tudi najbolj navdušila, saj sta jim domačinki Darinka Maček 
in Majda Sivec pokazali, kako se delajo butare v naših kra-
jih. Pod njunim vodstvom si je vsak izdelal svojo butaro. 
Osnova je vrba – mačica, nato okoli zvežemo pušpan, brin-
je, tiso in dren ter jo okrasimo s krep papirjem.  Tega na 
cvetno nedeljo odnesemo blagoslovit v cerkev. Včasih je 
bila pri Sv. Duhu na Ostrem vrhu takšna navada, da ko so 
prinesli butaro domov, so trikrat tekli okoli hiše in si s tem 
prislužili pisanko, ki so jo dobili za veliko noč. 
Ker je bilo gostov 31,  smo potrebovali veliko zelenja, sena 
in drugega materiala, zato bi se zahvalila vsem domačinom, 
ki so pomagali pri izvedbi delavnic.
V tem šolskem letu se bomo srečali še pred binkoštmi, ko 
bomo spet gostitelji mi.
Veseli smo, da lahko naša podružnica, kljub svoji majhnos-
ti, s svojim zgledom in znanjem prispeva delež k popular-
nosti slovenskega jezika čez mejo.

prispevek in fotografije: 
Damjana oČko, prof.
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ŠOLA V NARAVI - RIBNICA NA 
POHORJU,

Od 24. 1. do 28. 1. 2011

Ribnica, ti naš si kraj,
kraj in raj največjih sanj.
Tu dobri so ljudje doma,
ki srčna radost vedno jih izda.
Mrzlo jutro z dobro kavo se začne
in nato aktivno smučanje se prične.

V apartmajih se uživati res da
in slasten vonj po domači kuhinji se vsakomur poda.
Izbrali  destinacijo smo pravo
ter ZIMSKO ŠOLO SMUČANJA zares uspešno vsi končali.

Zimske šole v naravi so se je udeležili selniški petošolci in 
učenci obeh podružničnih šol, tako Sv. Duha kakor Gradišča 
na Kozjaku, v spremstvu učiteljic Zdenke Gradišnik, Urške 
Verhovčak in Damjane Očko.
Eden izmed glavnih ciljev je bil ta, da so se vsi učenci 
naučili smučati. Na koncu se je tudi izkazalo, da so dosegli 
svoj cilj.
Marljivi in prijazni učitelji smučarske šole »Džana« so bili 
vsak trenutek pripravljeni pristopiti k slehernemu učencu 
s pravilnimi metodičnimi prijemi in z veliko mero zaupan-
ja.
Dnevi so minevali zelo hitro, saj je bil vsak delovni dan  
zapolnjen z najrazličnejšimi aktivnostmi, s poudarkom na 
smučanju.
Vseskozi je bil čas tisti zaveznik, ki ni dopuščal domotožja 
in dajal prostora solzam, ki bi povzročale slabo voljo pri 
učencih in vzbujale skrb pri njihovih starših.

Radosti na snegu so celile žulje in modrice na nogah, ki so 
bile pri nekaterih  posledica »pancarjev« in drugih neu-
godnih okoliščin.

Le malo je bilo prostega časa za druge aktivnosti. Preo-
stanek časa smo namenili večernemu sprehodu po sliko-
viti, idilični, zimski Ribnici, izvajali smo ure skupinskega, 
sodelovalnega učenja, in pri tem so nastajali plakati na 
najrazličnejše teme, in sicer so učenci pisali  zgodbe in 
pesmi na temo »Šola v naravi«, podrobneje so spoznavali 
obrobje Predalpskega sveta, ustvarjali lepe misli o pestri 
kulinarični ponudbi, za katero so skrbeli prijazen kuhar 
Veno in drugi v apartmajski restavraciji.
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Vsak večer smo bolj utrujeni odhajali spat, zato pa smo se 
toliko bolj veselo prebujali, saj smo vedeli, da nas zopet 
čakajo novi izzivi in nova pričakovanja.
Toda niso bila uresničena samo naša pričakovanja, naše 
sanje, pomembneje je to, da so bile uresničene želje 
staršev, ki so nam zaupali otroke v enotedensko varstvo, 
in to v čisto drugem okolju in ob drugih delovnih navadah, 
saj so njihovi otroci postali »smučarji«. Staršem, ki so se 
množično udeležili zaključne predstavitve, dokazali, da so 
res pravi smučarski asi. 
Učencem pa bo ta šola v naravi verjetno ostala zapisa-
na kot nepozaben spomin na čase osnovnošolskega 
izobraževanja.

Naj še slike povedo, kako čudovito smo preživljali dneve 
»Zimske šole v naravi«, nedaleč stran od doma, v Ribnici 
na Pohorju.

besedilo in slikovno gradivo smo pripravile, oblikovale 
in zapisale učiteljice, spremljevalke: zdenka GraDišnik, 

urška VerHoVČak in Damjana oČko.

Š Selnica ob Dravi že drugo leto sodeluje v ev-
ropskem projektu »Razvoj naravoslovnih kom-

petenc« (projekt se izvaja v okviru Operativnega programa 
razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013). Izvajanje 
projekta vodi Fakulteta za naravoslovje in matematiko 
z Univerze v Mariboru, vključenih pa je še veliko drugih 
fakultet, strokovnih ustanov, vrtcev in osnovnih šol. Cilj je, 
da bi razvili didaktične strategije in pristope predvsem na 
tistih področjih naravoslovnega vedenja, ki bodo pomemb-
no vplivali na družbo prihodnosti. Nastala bodo gradiva za 
učence in učitelje, ki bodo povezana z znanji iz vsakdan-
jega življenja.  Razvijanje kompetenc je sicer zahteven pro-
ces, ki zahteva postopnost in sistematičnost, začeti pa se 
mora že pri malčkih (kompetence obsegajo obvladovanje 
strokovnih področij, znanja, sposobnosti, spretnosti, tudi 
čustvene in značajske komponente, komunikacijo …). Če 
vas o tem zanima še kaj več, obiščite spletno stran http://
kompetence.uni-mb.si/default.htm.
In kako je vključena naša šola? Pri pouku smo preizkušali 
nova gradiva in didaktične pripomočke za pouk naravo-
slovja, nato pa ovrednotili njihovo uporabnost in naredili 
analizo opravljenega dela. V evalvacijskih poročilih smo 
strokovnjakom podali povratne informacije. Posamezne 
različne eksperimentalne ure smo izvedli v vrtcu ter v 
izbranih oddelkih I., II. in III. triade. Otroci so z veseljem 
sodelovali in sprejemali novosti. Oglejte si nekaj utrinkov.

RAZVOJ NARAVOSLOVNIH 
KOMPETENC

Učenci 5. razreda so izvajali poskuse na temo spremenljivk.
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Ponosni pa smo, da so izbrali ravno učence naše šole in 
jih v novembru povabili na predstavitev tega ESS projekta 
na Ministrstvo za šolstvo in šport. Devetošolci Petra, Eva 
in Janez so v Ljubljani odlično predstavili novo učilo »kro-
matograf«.
(http://kompetence.uni-mb.si/video-kemija.html).

Prav je, da se učenci in učitelji seznanjamo z novostmi in 
da sodelujemo tudi s strokovnjaki izven šole. Še naprej 
bomo delali na področju razvoja naravoslovnih kompetenc 
in učence vključevali v razne dejavnosti s tega področja.
   

Učenci III. triade so pri kemiji izvajali ekstrakcijo čaja.

manja kokalj, prof.
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BITI EKO JE »FULL COOL«

a smo EKO in ZDRAVA in KULTURNA in NAJBOLJŠA 
šola v Selnici, že tako veste. Vsako leto smo boljši: 

imamo boljše ocene, smo bolj prijazni do sošolcev in 
učiteljev, več tekmujemo in osvajamo več priznanj, bolj 
spoštujemo naravo … 
Res je: učitelji in učenci naše šole se trudimo, da bi ohra-
nili lepe medsebojne odnose in primerne odnose do dru-
gih stvari. Zato je naša letošnja vodilna tema »Odnosi.si«. 
Veliko pozornosti smo posvetili odnosom do ljudi, okolja, 
živali, hrane, embalaže, knjig … V okviru pouka smo izvedli 
timski pouk na to temo (ki smo ga uspešno predstavljali 
tudi na srečanju vodij Zdravih šol v Lovrencu).

Povzetke našega dela smo predstavili v projektu EKOšol 
Slovenije v marcu na sejmu Altermed Celje.  

uspešno smo nadaljevali akcije (podatki so za obdobje 
od septembra 2010 do aprila 2011):
• zbiranje starega papirja in odpadne embalaže (zbrali 

smo 49 ton),
• zbiranje starih baterij,
• zbiranje zamaškov (200 kg),
• zbiranje izrabljenih kartuš in tonerjev (61 kg).

Letošnje šolsko leto smo se odločili, da bomo z zbiranjem 
tonerjev in kartuš pomagali otrokom v bolnišnicah, zbira-
mo denar za Društvo Rdeči noski. To so »klovni - zdravni-
ki«, ki pacientom poskušajo dati duševno oporo s pomočjo 
humorja in klovnske maske.

Učenci so pridno brali za EKObralno značko (s tem 
povečamo zanimanje otrok za okoljske probleme, jih vzga-
jamo za trajnostni razvoj in izboljšujemo njihovo bralno 
pismenost). Ob svetovnem dnevu planeta Zemlje smo na 
EKOproslavi podelili priznanja. Dobilo jih je več kot 100 
učencev. Izdelki, ki jih učenci naredijo na temo prebranih 
knjig, so razstavljeni v šolski avli v pritličju, razstava pa bo 
tudi ob selniškem občinskem prazniku. Novost letošnjega 
leta je bralna značka za učitelje.
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Vse leto poudarjamo pomen zdravega prehranjevanja. 
Vključeni smo v evropsko shemo razdeljevanja sadja. V 
pouk vključujemo vsebine s tega področja, izvajamo an-
kete, učence opozarjamo na pomen zajtrka, izdelali smo 
plakate ter skrbimo za prijetno urejenost jedilnice.

Učenke EKOkrožka so sestavile poučno EKOigro, ki so jo 
odigrale ob prazniku jabolk. Na razstavi so bili tudi likovni 
izdelki na temo jabolka. 
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Učenci z veseljem sodelujejo pri podaljšanem bivanju in 
v raznih delavnicah, kjer ustvarjamo izdelke iz okolju pri-
jaznih materialov ali iz odpadne embalaže. Videli smo jih 
na novoletnem sejmu.

        

V zimskih mesecih smo izvedli projekt merjenja osvetljen-
osti v razredih in na hodnikih v osnovni šoli. 
Hodniki so po porabi energije na spodnji polovici opti-
malne osvetljenosti, to pomeni, da na hodnikih ni treba 
uvesti ukrepov za zmanjšanje porabe energije. V učilnicah 
pa smo priča velikemu razponu v optimalni osvetljenosti 
razreda (priporočena optimalna osvetljenost je od 400 do 
700 lx). Verjetno se razlike kažejo v uporabi interaktivnih 
tabel, izklapljanju le-teh, nedoslednem ugašanju luči, iz-
klapljanju raznih aparatov iz vtičnic ter potrebne večje 
osvetljenosti zaradi zimskega vremena. Razloge za takšne 
razlike lahko iščemo tudi pri preveliki uporabi žaluzij, prev-
elikem številu žarnic v prostoru, in sicer glede na njihovo 
starost, vrsto ter svetilnost. 
Graf: Primerjava učilnic in hodnikov glede na osvetljenost 
(v luxmetrih)

Selniške novice 12/maj 2011

12_selnica.indd   26 06.05.2011   19:08:21



27

Občina Selnica ob Dravi

Z učenci se veliko pogovarjamo o energiji in varčevanju le-
te. Temo vključujemo pri razrednih urah, interesnih deja-
vnostih, izbirnih predmetih, pri pouku itd. 
Trudimo se ozaveščati učence in starše, mi pa se 
izobražujemo v zvezi s to tematiko.

V aprilu smo imeli Zeleni teden in EKOdneve, kjer smo 
se seznanjali z različnimi področji, povezanimi z naravo: 
s čebelarstvom, z gozdarstvom, z električnimi vozili, z 
vremenoslovjem, z reko Dravo in s potoki v Selnici, z 
ločevanjem odpadkov, s čiščenjem okolice, z izdelavo 

kompostnika, izdelavo EKOiger,  izvedbo ankete o prome-
tu, s štetjem prometa, z globalnim segrevanjem ter z ob-
novljivimi viri energije …
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Prvič smo izvedli tudi EKOnatečaj. Sodelovalo je več kot 
30 učencev, prvo- in drugošolci pa kar vsi. Podelili smo na-
grade za najbolj domiselne in izvirne izdelke na likovnem 
in literarnem področju.

           

V »zelene« dejavnosti se pridno vključujejo tudi otroci 
našega vrtca in njihove vzgojiteljice. 22. aprila smo na 
njihovem dvorišču posadili drevo, ki nam ga je podarila 
občina.  

Uspešni smo bili na tekmovanjih in natečajih, ki so ka-
korkoli povezani z ohranjanjem narave in našim zdravjem 
(EKOkviz, čebelarsko in Proteusovo tekmovanje, tek-
movanje Društva pljučnih bolnikov in astmatikov, tek-
movanje v znanju o sladkorni bolezni, Vodni detektiv, 
preizkušnja v kuhanju …). Ponosni smo na 1. mesto, ki smo 
ga osvojili na tekmovanju ekip prve pomoči. 
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Naša šola je ponosna na čebelnjak, s katerim se ukvarja-
jo učenci čebelarskega krožka pod mentorstvom učitelja 
Blaža Lovriča.

Za  uspešen zaključek Zelenega tedna smo v podaljšanem 
bivanju čistili okolico šole in Janževo goro. Učenci od Sv. 
Duha na Ostrem vrhu so počistili okolico spomenika. 

14. maja imamo Dan druženja in gibanja vseh generacij 
– to je vseslovenska akcija EKOšol. Za občinski praznik pa 
učenci od 1. do 5. razreda pripravljajo zaključno prireditev 
»Mi mamo se fajn«. 

Veliko smo naredili na področju okoljske vzgoje, veliko nas 
še čaka. Zagotovo pa bomo osvojili Zeleno zastavo, ki jo 
podeljuje nacionalni odbor EKOšol. 

naj zaključiva z odlomki iz pavčkove pesmi:
… vsi otroci so naši otroci, je rekel prijazni glas … 
… vsi svetlih in temnih in kodrastih las … 
… tudi tisti drugačni, drugačne usode in vere in ras …
.. vsi beli in črni, vsi bolni … 
… saj vsak je kot kdo izmed nas …
… vsi na tem svetu živimo, svet nam je skupna velika vas 
… vsi otroci sveta so z nami, kot naša usoda in naša vest 
… in z njimi gremo – z ramo ob rami – v prihodnost ali v 
temo ali do zvezd!

prispevek in fotografije - koordinatorici ekošole:
katja Lep, prof., in manja kokaLJ, prof.
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Življenje je pesem. Ljubezen je glasba.
Za materino ljubezen je zmeraj pomlad.
(Francoski pregovor)

eliko lepih misli o mamah je prepletalo prireditev, 
ki jo vsako leto organizirajo pevke pevskega 

društva Lipa od Sv. Duha na Ostrem vrhu. Ob ubranem 
petju pevk so polno dvorano obiskovalcev navdušili 

otroci iz podružnične šole in vrtca Sv. Duh na Ostrem vrhu 
z dramatizacijo pravljice o Nežiki in Mihcu, ki sta s škrati 
iskala jagode v gozdu. Med potjo sta srečala muco, volka 
in medveda. Med iskanjem jagod so si skupaj krajšali čas s 
petjem in plesom. Otroci so pod mentorstvom učiteljice in 
vzgojiteljice izdelali tudi sceno. 

PRIREDITEV OB MATERINSKEM DNEVU 
PRI SV. DUHU NA OSTREM VRHU

 S svojo glasbo so program popestrili tudi člani ansambla 
Hribovci in Špela Pokeržnik s svojimi učenci. 

Z deklamacijami so se mamam zahvalile tudi osmošolke 
Karin, Manca in Eva. 

Za smeh s skečem Prodajalka posteljnine pa sva poskrbeli 
z Renato.
                                                                                          

besedilo:  Damjana oČko
Fotografije: uroš LeDenik
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MEDVEDJA ŠOLA IN MEDVEDJI VRTEC

“Gost si na tem planetu, zato se pričakuje od tebe, da boš 
zapustil takega, kakršnega si našel, ali boljšega. Skrbeti 
moraš za druge življenjske oblike, ki ne znajo govoriti ali 
si pomagati. Odgovoren si za obljube, ki jih daješ, za do-
govore, ki jih sklepaš, in za rezultate svojih dejanj.”     
marlo morgan
  

projektom Medvedja šola in medvedji vrtec  smo 
se otroci  in strokovni delavki podružnične šole in 
vrtca Sv. Duh na Ostrem vrhu predstavili  v mes-

ecu marcu na sejmu Altermed v Celju.  Rdeča nit našega 
projekta, Ki ga bomo zaključili ob koncu šolskega leta, so 
odnosi do narave. Izdelali smo medvedke iz različnih nara-
vnih in odpadnih materialov. Sprejeli smo tri sklepe, ki 
smo jih zapisali na plakat.
1. sklep : NE BOMO UPORABLJALI PLASTIČNIH VREČK.
2. sklep:  NAREDILI SI BOMO BIO VREČKE ZA VEČKRATNO 

UPORABO.
3. sklep:  PROSILI BOMO LJUDI, NAJ POČISTIJO ZA SE-

BOJ.

Medvedki na stojnici pred našo šolo in na oglasni deski 
na vasi opozarjajo krajane in turiste na spoštljiv odnos 
do narave, naj nehajo uporabljati plastične vrečke in naj 
ohranijo Sv. Duh na Ostrem vrhu čist, tako da pospravijo 
odpadke za seboj. Izdelali smo tudi različne opozorilne 
table, s katerimi opozarjamo ljudi, da počistijo tudi za svo-
jimi hišnimi ljubljenci.  Amandina in Manuelova babica 

nam je pomagala iz premajhnih 
otroških spodnjih majčk sešiti 
nosilne vrečke za večkratno up-
orabo in te so otroci unikatno 
poslikali. Izdelali smo tudi za-
nimive EKO koše. Spekli smo 
kruh v obliki medvedkov in jih 
okrasili z različnim zrnjem. Ob 
tem smo se pogovarjali o bon-
tonu pri pripravi in serviranju 
hrane. 

Če vas pot v teh prebujajočih se pomladnih dneh popelje k 
Sv. Duhu na Ostrem vrhu, si lahko pobliže ogledate ideje in 
trud naših mladih nadebudnežev, ki si želijo živeti v čistem 
okolju.

pripravili: nevenka saGaJ, vzgojiteljica in Damjana 
oČko, učiteljica

Fotografije: Damjana oČko
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revelika in neprilagojena hitrost sta še vedno 
največji slovenski prometni in varnostni problem. 

Nekateri vozniki pozabljajo, da promet in cesta napak ne 
oproščata. Dovolj je zgolj trenutek nepazljivosti, ki lahko 
posamezniku popolnoma spremeni življenje. Celo samo 
nekoliko prehitra vožnja lahko pomeni razliko med varnim 
potovanjem in katastrofo.

V lepem, sončnem vremenu je na cestah več voznikov 
motornih koles in koles z motorjem, kolesarjev in pešcev. 
V takšnih okoliščinah imajo vozniki lažen občutek varnosti, 
poleg tega zelo pogosto precenijo svoje sposobnosti 
in sposobnosti vozil, policisti pa ugotavljajo agresivno 
vožnjo in številne prekoračitve hitrosti, posledica katerih 
je poslabšanje prometne varnosti (več prometnih nesreč, 
umrlih in poškodovanih). 

Vsem udeležence v cestnem prometu zato svetujemo:

• prilagodite hitrost svoje vožnje ne le veljavnim omejit-
vam, temveč tudi svojemu vozniškemu znanju in 
izkušnjam ter lastnostim in stanju ceste.

• Nujna je uporaba zaščitnih čelad, predvsem to velja za 
voznike motornih koles in koles z motorjem.

• Za voznike in potnike je obvezna uporaba varnostnih 
pasov.

• na pot se odpravite trezni in spočiti! Alkohol, mami-
la, psihoaktivna zdravila in druge psihoaktivne snovi 
ter utrujenost bistveno vplivajo na varno in zanesljivo 
udeležbo v cestnem prometu. 

• Zaradi možnih zastojev zaradi gostote prometa, 
prometnih nesreč, delovišč na cestah in cestninskih 
postajah ipd. spremljajte prometne informacije in se, 
če je le možno, odpravite na pot takrat, ko na cestah 
ni zastojev. Če se zastoju ne morete izogniti, ostanite 
strpni in zbrani ter vozite na zadostni varnostni raz-
dalji!

Umiritev hitrosti je v tem času zelo pomembna, saj 
vozniki različnih motornih vozil zaradi toplega in suhega 
vremena vozijo precej hitreje in manj previdno kot pa v 
slabem vremenu, poleg tega je na cestah sedaj tudi več 
udeležencev. edini pravi način za zmanjšanje povprečne 
hitrosti je doslednejše spoštovanje omejitev hitrosti in 
ustrezna prilagoditev vožnje razmeram na cesti. S tem 
bi obvarovali marsikatero življenje ob morebitni prometni 
nesreči.

alkohol ubija
V zadnjih letih se delež prometnih nesreč, ki jih zakrivijo 
pijani vozniki, bistveno ne zmanjšuje in predstavlja 
12-odstotni delež med vsemi povzročitelji nesreč. 

VOZIMO POČASNEJE!
zaskrbljujoče je, da več kot tretjina voznikov, ki povzročijo 
prometno nesrečo s smrtnim izidom, vozi pod vplivom 
alkohola. 

nasveti voznikom
Vozite le trezni! Če boste uživali alkoholne pijače (ne glede 
na zaužito količino), se ne odločite za vožnjo v cestnem 
prometu. Če ste uživali alkohol, naj vozi kdo, ki alkoholnih 
pijač ni užival, ali uporabite javna prevozna sredstva. 
Dosledno upoštevajte tudi druga cestnoprometna pravila, 
še zlasti pravila o hitrosti, prednosti, prehitevanju, uporabi 
varnostnih pasov in mobilnih telefonov ter varnostni 
razdalji.

 
nasveti lastnikom gostinskih lokalov
Vsem organizatorjem javnih prireditev in lastnikom 
gostinskih lokalov priporočamo pazljivost pri točenju 
alkoholnih pijač in spoštovanje določb zakona o 
omejevanju porabe alkohola, saj so med gosti tudi 
vozniki, ki bodo po odhodu iz lokala udeleženi v cestnem 
prometu. Ne točite alkoholnih pijač tistim, ki so že pod 
vplivom alkohola, mladoletnim, še posebej pa tistim, za 
katere veste, da bodo zatem sedli v vozila!

 
alkohol in človek
alkohol najprej oslabi sposobnost normalnega miselnega 
presojanja. Voznik je tako prepričan, da vozi bolje kot 
dejansko, temu pa sledijo slabša sposobnost zaznavanja, 
napačne ocene razdalj, počasne reakcije, motnje pri 
ravnotežju, zožen zorni kot itd. Kot posledica temu v 
prometu to konkretno pomeni izzivanje nevarnosti: 
prepočasna ali prehitra vožnja, težje obvladovanje ali 
spremljanje smeri vožnje, nevklopljeni smerni kazalci, 
ustavljanje pri zeleni luči, vožnja v rdečo luč itd.

Dejstva o alkoholu in vožnji
0,5 grama alkohola na kilogram krvi ali 0,24 miligrama v 
litru izdihanega zraka pomeni: 

• Opazovani objekti se vam zdijo bolj oddaljeni, kot so v 
resnici. To pomeni, da pripeljete v ovinek s preveliko 
hitrostjo in zamujate s spreminjanjem smeri, zato la-
hko vozilo zanese v ovinku. 

• Pojavi se t. i. rdeča slepota. Vedno teže zaznate rdečo 
luč na semaforju, luči za označevanje vozila, zavorne 
luči, označbe za oviro na cesti itd. 

• Zmanjševati se začne sposobnost hitrega preusmer-
janja pogleda z enega predmeta na drugega. 

• Prilagajanje naglim svetlobnim spremembam je vedno 
težje. To pomeni, da vas lahko zasenčene luči vozila, ki 
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pripelje nasproti, začasno oslepijo. 
• Bistveno sta zmanjšani pozornost in zmožnost 

pravočasnega reagiranja. To pomeni, da je pot ustav-
ljanja daljša. Če pri hitrosti 50 km na uro pritisnete 
na zavoro sekundo kasneje, se pot ustavljanja vozila 
podaljša za 14 metrov. 

• Pojavijo se motnje ravnotežja; to je zlasti nevarno za 
tiste, ki se vozijo na vozilih z dvema kolesoma 

1,0 grama alkohola na kilogram krvi ali 0,48 miligrama v 
litru izdihanega zraka pomeni: 

• Bistveno je motena reakcija oči na svetlobo. To pome-
ni, da se težko prilagajate hitrim svetlobnim spremem-
bam.

• Bistveno je zožen zorni kot oči. To pomeni, da ne 
morete več pravočasno dojemati, kaj prihaja z vaše leve 
in desne strani; to je lahko še zlasti usodno v križiščih.

• Zaznamovanje in ocenjevanje globine prostora in po-
zornost se zmanjšata za polovico. To pomeni, da voz-
ite praviloma s premajhno varnostno razdaljo, da so 
vaše reakcije prepozne in večinoma napačne in da na 
določene nevarnosti sploh ne reagirate več. Posledice 
so naleti.

• Reakcijski čas in z njim pot ustavljanja se povečujeta. 

• Možnost udeležbe v prometni nesreči se v primerjavi s 
treznim voznikom poveča za 25-krat. 

zagotavljanje dobrih varnostnih razmer ni samo 
dolžnost policije! za zagotavljanje varnosti vseh si 
želimo medsebojnega zaupanja ter tudi Vašo pomoč in 
sodelovanje! z upoštevanjem naših priporočil boste tudi 
sami veliko storili za svojo varnost!

Če želite obvestiti policijo o kakršnem koli varnostnem 
dogodku ali težavi, vendar želite ostati anonimni, 
pokličite na brezplačno telefonsko številko 080 1200! 
Če pa želite samo pogovor ali nasvet policista, pokličite 
vodjo policijskega okoliša v Vašem kraju na telefonsko 
številko 02-6690950 ali pišete na elektronski naslov 
policijskiokolis.selnica@gmail.com ali marko.virtnik@
policija.si !

Vodja policijskega okoliša                                                                          
marko Virtnik 

PRVI ROJSTNI DAN TELEVIZIJE BK TV 
V SELNICI OB DRAVI

elevizija BK TV s sedežem na Mariborski cesti 
12/a v Selnici ob Dravi je v mesecu aprilu upihnila 

prvo svečko, odkar se nahaja na lokaciji Selnice ob Dravi.
BK TV skrbi za lokalne vsebine na območju od Maribora 
do Dravograda in vam ponuja pester izbor informativnih 
oddaj. 
Vsak ponedeljek in četrtek lahko premierno spremljate 
lokalna poročila, imenovana občinski informator, v kat-
erem vam predstavljamo aktualne lokalne dogodke iz 
občin Selnica ob Dravi, Ruše, Podvelka, Radlje ob Dravi, 
Muta, Vuzenica in Dravograd. Občinski informator sestavl-
jajo prispevki iz omenjenih občin, obenem pa sledi najava 
prihajajočih dogodkov. 
V informativni oddaji report tedensko gostimo pred-
stavnike društev, glasbenike, športnike, kulturnike ali or-
ganizacije, ki so zanimive za lokalno področje. 
V pogovorni oddaji na glas spregovorimo z gosti iz sveta 
politike, gospodarstva, šolstva, sociale, zdravsta in drugih 
pomembnih področij, ki se ponovno dotikajo življenja na 
lokalni ravni.

V oddaji Lokalno lahko spremljate prireditve, ki 
jih je obiskala naša kamera. Ena takšnih je bila re-
cimo oddaja o pustovanju v Selnici ob Dravi, oddaja 
ob dnevu žena, oddaja ob podelitvi Zlate vrtnice itd. 
 
V programski shemi najdete še pisano paleto glasbenih, 
zabavnih, otroških in drugih oddaj. Naša vizija je poročati 
o aktualnih dogodkih lokalnega področja in ustvariti tele-
vizijo za ljudi; ustvariti televizijo, ki jo boste vzeli za svojo.
V času občinskega praznika občine Selnica ob Dravi, med 
21. in 29. majem, pa vas vabimo, da v oddajah Report, Na 
glas in Lokalno spremljate dogajanje v okviru občinskega 
praznika. 
Veselimo se medsebojnega povezovanja in ustvarjanja in 
smo prepričani, da boste zadovoljni z našo in vašo tele-
vizijo BK TV. 
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BK TV
BK TV

kolektiv televizije bk tV

o tehtnem premisleku smo se  leta 2008 odločili, 
da se vključimo v Evropski projekt »starejši za 

starejše«. V projekt smo se vključili, ker nam podatki 
kažejo, da imamo v Občini Selnica ob Dravi visok odstotek 
starega prebivalstva. Od 5000  prebivalcev je 645 starih 
nad 69 let.

Značilno za področje Selnice je tudi, da je nizek % 
vključenih v domsko varstvo. Večina starostnikov tako 
živi doma. Le-ti pa večinoma potrebujejo različne oblike 
pomoči na domu. Najbolj izstopa potreba po zdravstveni 
negi, prehrani, pomoč v gospodinjstvu pa tudi želja po 
druženju.

kako smo se lotili projekta
Projekt smo predstavili Upravnemu odboru DU. Predstavili 
smo ga županu, ki ga je v celoti podprl. Pridobili in 
imenovali smo vodjo projekta- koordinatorja projekta, 
pridobili 11 prostovoljk in vnašalko podatkov, ki so se na 
različnih seminarjih usposobili za to delo.

POROČILO O DELU PROJEKTA
»STAREJŠI ZA STAREJŠE«

Za delo smo sprejeli novi računalnik zanj je moral biti 
primeren  prostor.

Postavilo pa se je vprašanje, kje in kako dobiti priimke 
starostnikov nad 69 let. Kljub težavam nam je uspelo, da 
smo lahko priimke vnesli v računalnik.

Glavni namen projekta je:
• izrabiti znanje in izkušnje starejših,
• izboljšati informacije o pomoči potrebnih,
• izboljšati kvaliteto življenja starejših,
• prek vprašalnika ugotoviti potrebe po vrstah pomoči 

na domu,
• organizirati fizično pomoč na domu – kolikor je to 

možno,
• dati občini na voljo podatke oziroma jo seznaniti, kako 

živijo starostniki v naši občini, njihove potrebe in želje.
Do 31. 12. 2010 je bilo od 645 starostnikov  prvič obiskanih 
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in vprašanih 433 oseb. Ponovno je bilo obiskanih 191 
starostnikov ali skupaj 624 obiskov na domu.

nekaj zbirnih ugotovitev iz vprašalnih listov – 433 
anketiranih:

a. kakoVost ŽiVLJenJa 

1. s kom živite?
• z zakoncem    209 starostnikov
• s partnerico   11    
• z otroki ali vnuki  100    
• z drugimi    16    
• sam    97
    
2. kje živite?        
• v stanovanju   38 starostnikov
• v hiši   395     

3. Čigavo je stanovanje?
• vaše    287 starostnikov
• partnerjevo   6
• last svojcev   123
• najemniško   17

4. imate v stanovanju:
• tekočo vodo   da 423,  ne 10 starostnikov
• tekočo toplo vodo da  412,  ne 21       
• angleško stranišče da  433,  ne 0          
• kopalnico  da  407,  ne 26   
     
5. ogrevanje v stan./hiši:
• centralno  233  starostnikov
• drugo  200       

6. Kdo skrbi za ogrevanje?
• sam   134 starostnikov
• partner  16  
• oba   127
• svojci  147 
• drugi  9

7. kdo čisti stanovanje?
• sam   166 starostnikov
• partner  75 
• oba   63
• svojci  112   
• drugi  17     

8. kdo pripravlja hrano?
• sam   213 starostnikov
• partner  97      
• oba    33      
• svojci   76      
• drugi  14      

9. kdo vam običajno pomaga?
• otroci /vnuki  300 starostnikov
• sorodniki  118      
• sosedi   8 
• socialna služba  2 starostnika
• drugi  5       
ostalo:
• ali potrebujete dodatno pomoč         

da 57 starostnikov   ne 376 
• bi lahko pomoč plačali                      

da 29 starostnikov ne 377    delno 27 
• ali bi sprejeli pomoč prostovoljcev    

da 345  ne 83 ne vem 5         
• ali pokrijete osnovne življenjske potrebe z lastnim 

dohodkom   
da 281 starostnikov ne 6  zmanjka 146         

b. osebno poČutJe

10.   se počutite zdravega ?                     
da 33 starostnikov  ne 151         še kar 249        

11.   kako pogosto obiskujete zdravnika ?   
• tedensko  13  starostnikov
• mesečno  166    
• redkeje  229    
• nikoli  25      

12.   Vas kdaj obišče patronažna sestra?
• tedensko  9 starostnikov
• mesečno   14        
• redkeje  85       
• nikoli  325     

13.    Vas kdaj obišče socialna delavka ?        
• tedensko  0 starostnikov
• mesečno  2 starostnika
• redkeje  1 starostnik 
• nikoli  430 starostnikov
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C. DruŽenJe in prosti Čas

14.   se kdaj počutite osamljeni?
• včasih  112 starostnikov
• pogosto  36        
• nikoli  285        

15.   ali imate stike z otroci/vnuki ,starši?
• dnevno  312 starostnikov
• tedensko  65     
• redkeje  28     
• nikoli  28     

16.   ali ste vključeni v kakšno skupino ? 
•   da 125 starostnikov  ne 308      

17.   ali  vrtnarite?
• redno  184 starostnikov
• včasih   74         
• ne   175        

18.    se družite s prijatelji?
• redno   146 starostnikov
• včasih   206         
• ne   81         

19.   Hodite na izlete? 
• redno   42 starostnikov
• včasih  132        
• ne   259          

20.    se ukvarjate z ročnimi deli ?
• redno  43 starostnikov
• včasih  76       
• ne   314      

21.    se dodatno izobražujete?
• redno   7 starostnikov
• včasih   9        
• ne    417       

22.    berete dnevno časopisje?              
• redno  263 starostnikov
• včasih  74        
• ne     96        

23. berete knjige, revije?
• redno    156 starostnikov
• včasih   128       
• ne    149       

24.    poslušate radio?
• redno  323 starostnikov
• včasih  58       
• ne   52       

25.     Gledate tV?
• redno  366 starostnikov
• včasih  29      
• ne   38      

26.     Drugo

Če povzamemo, kaj so vprašani- anketiranci povedali, 
oziroma katera so bila najpogostejša vprašanja in želje, 
je bilo teh največ na področju komunalne dejavnosti.. 
To sicer ni naloga našega projekta, pa kljub temu ne bo 
odveč, če zapišemo, kaj so starejši povedali:

• uredi naj se cestna povezava Duh – Gradišče;
• karavla Duh naj bo namenjena potrebam občanov;
• z odlokom naj se uredi, da bo mir na vasi po 22. uri;
• ulična razsvetljava;
• ureditev pločnikov;
• križišče Selnica – Ruše;
• lokacija avtobusne postaje;
• javni vodovod – Bistriška graba;
• boljše vzdrževanje makadamskih cest; so primeri, ko 

rešilni avto ne more do hiše ali starostnika;
• od 433 vprašanih želijo, da bi se v Selnici gradil doma 

starostnikov,
• ureditev sprehajalne poti; v ta namen naj se usposobi 

med drugimi tudi že nekaj sto let stara pot od Bistrice 
do ruškega mostu; cesta je potekala ob robu gozda in 
je danes neprehodna.

• Obiskov socialnih delavcev ne poznajo, pa tudi 
patronažna služba vse premalo prihaja do starejših 
ljudi.

• Starostniki pozdravljajo delo prostovoljcev in so srečni, 
da jih nekdo obišče. Le malo je bilo tistih, ki so odk-
lonili, da jih z vprašalniki anketiramo.

• Skupna in enotna pa je ocena prostovoljcev, da so ljud-
je na hribovitem področju, kjer je življenje dosti težje, 
bolj prijazni in hvaležni za vsako pomoč kot ljudje v 
nižinskem predelu. Nad 70 % vprašanih je z življenjem 
zadovoljno v času,  v kakršnem živimo, samo da bi jim 
še dolgo zdravje služilo.

Ko danes razmišljamo o preteklosti, se vprašamo, ali smo 
naredili prav, da smo se vključili v Evropski program s 
projektom » starejši za starejše«.

Selniške novice 12/maj 2011

12_selnica.indd   36 06.05.2011   19:08:55



37

Občina Selnica ob Dravi

     

REPUBLIKA   SLOVENIJA  
Center za soCiaLno DeLo ruše 

Hmeljarska ul. 8, 2342 Ruše, Slovenija

DneVni Center ruše

 spoštovani !

Obveščamo vas, da je od meseca decembra 2010 dalje na stari lokaciji CSD Ruše, na naslovu šolska ul. 16/a, 2342 
ruše, odprt Dnevni center za starejše osebe in tudi za osebe s težavami v duševnem zdravju.  Lokacija je pritlična in 
lahko dostopna.

Dnevni center je glede na dosedanje število vključenih uporabnikov odprt: 
vsak torek in četrtek od 9. ure do 13. ure. 
Kolikor se bo pokazala zainteresiranost večjega števila uporabnikov, ki bi želeli biti vključeni v Dnevni center, bomo 
urnik spremenili in ga prilagodili potrebam uporabnikov in njihovih svojcev. 

Aktivnosti v Dnevnem centru so organizirane individualno in skupinsko, na podlagi želja in potreb uporabnikov, v 
okviru mesečnih programov. Za uporabnike so brezplačne naslednje aktivnosti:razbremenilni pogovori v skupini ali 
individualno,

• gledanje TV, poslušanje glasbe,
• krožki (zelišča, izmenjava kuharskih receptov, literarni krožek..),
• ustvarjalne delavnice (izdelovanje voščilnic, uporabnih in okrasnih predmetov…) in licitacija izdelkov ter razstave,
• predavanja s področja zdravja, narave, tehnike, sociale…
• kulturne prireditve,
• predstavitve zdravil, ortopedskih pripomočkov,
• lahke športne aktivnosti in izleti v bližnjo okolico.
kolikor nimate prevoza, uredimo to mi in pridemo po vas; in tudi odpeljemo vas domov.

V dnevnem prostoru je na voljo dnevni časopis in druga zbrana literatura, prav tako so na voljo karte, družabne igre 
(Človek ne jezi se…) in mini kuhinja, kjer vam postrežemo s kavo ali čajem ter manjšim prigrizkom oz. toplim obrokom.

Dnevni center je prostor, v katerem lahko posamezniki poiščejo pomoč, kadar se znajdejo v stiski in/ali želijo kreativno 
preživeti prosti čas v družbi sovrstnikov. 

Vljudno vabljeni na ogled Dnevnega centra. Za morebitne dodatne informacije smo vam na voljo na tel. št. 6730-150 
vsak dan. 

Direktorica:
simona eFerL

Danes je življenje v času vsesplošne krize težo. Kako lahko 
danes starostnik z nizkimi dohodki, ki so včasih že na 
pragu revščine, še sploh preživi. Moramo pa biti pošteni in 
povedati, da občina Selnica ob Dravi ima posluh do socialne 
stiske in pomaga tako z denarjem kot tudi s hrano. Na tem 
področju je v veliko pomoč Rdeči križ pa tudi naši prostovoljci. 
Večina anketiranih je izrekla željo, da bi se v Selnici 
zgradil dom za starejše ( od 433 – 415). Predlagajo 
tudi , da se naj gradijo tudi cenejši domovi. S tem bi 
reševali , da starostniki ne bi bili v toliki meri odvisni 
od sorodnikov in tudi ne bi bili več v breme občine. 

Prostovoljci tudi ugotavljajo, da med ljudmi ni nekdanje 
poštenosti, pravičnosti, solidarnosti in tovarištva. Vsak  
skrbi le  za sebe; to je posledica nastale krize, brezposelnost, 
slab zaslužek, draginja in še in še.

Danes smo prepričani, da smo se prav odločili z našim 
prostovoljnim delom. Ljudem pomagamo, da bi tako laže 
skupaj premagali krizo.

Z obiski na domu, z razgovorom s pomočjo prostovoljcev 
skušamo z druženjem dvigniti človeške vrednote  na 
nekdanji nivo.

ali nam bo to uspelo, bomo videli.
preDseDnik 

Du seLniCa ob DraVi
ivan maJster                 
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POROČILO PREDSEDNICE O DELU 
KORK SELNICA OB DRAVI

V LETU 2010

Za ljudi okrog sebe se odeni z nežnostjo in blagostjo in 
nikogar ne pusti stati na mrazu in revščini!

ako razmišljamo vsi, ki smo vključeni v najbolj 
množično humanitarno organizacijo v državi – v RK 

Slovenija.
Povezujejo in usmerjajo nas naslednja mednarodna 
načela: humanitarnost, nepristranskost, nevtralnost, 
neodvisnost, prostovoljnost, enotnost in univerzalnost. 
In del te velike humanitarne organizacije je tudi Krajevna 
organizacija RK Selnica ob Dravi, vključena v Območno 
združenje RK Maribor kot metoda dela, kjer imamo tudi 
svoj transakcijski račun.
V selniško organizacijo RK je bilo v letu 2010 vključenih 
2030 članov in 348 MČ RK. Pobiramo tudi članarino.
V letu 2010 tako kot tudi v preteklih letih smo posvetili naj 
več časa:
1.  sociali,
2.  krvodajalstvu,
3.  letovanju otrok,
4. drugim aktivnostim. 

sociala
Vse leto smo finančno in materialno pomagali socialno 
ogroženim družinam in posameznikom. Nabavili smo pak-
ete za naše posameznike s posebnimi potrebami (60).
Razdeljevali smo interventne zaloge hrane ( 150 ), raz-
deljevali pakete RKS iz akcije NIKOLI SAMI ( 21 ).
Naša občina vsako leto poskrbi za 100 županskih paketov, 
ki jih dobijo posamezniki v Skladišču humanitarne pomoči 
v Mariboru s potrdili CSD –Ruše ali jih lahko dobijo tudi na 
predlog KO RK, če se znajdejo v trenutni stiski.
Posameznikom smo pomagali kupiti zdravstvene 
pripomočke, invalidom -  priprave za večjo gibljivost, or-
topedske pripomočke, zdravila, ki so na beli recept, stvari 
za lažje funkcioniranje ob bolezni, plačali položnice za ele-
ktriko, plačali kosila v šoli, plačali učencem šolo v naravi, 
pomagali pri nabavi učbenikov in delovnih zvezkov.
Moram pa povedati, da je naša občina s finančnimi sred-
stvi pomagala veliko družinam in posameznikom, ki jih je 
nakazala na naš TR.

Letovanje otrok:
V letu 2010 nismo v celoti nobenemu otroku plačali 
letovanja v Punatu. Iskali smo jih v šoli, a tisti, ki bi bili 
letovanja potrebni in opravičeni, se niso mogli odločiti, da 
gredo od staršev.
Naša občina nameni elika sredstva za letovanje v Punatu, 
a jih v letu 2010 niso v celoti izkoristili. To je posledica 
znanih dogodkov v letu 2009.
krvodajalstvo
V letu 2010 smo v KO RK organizirali 3 krvodajalske akcije ( 
aprila, avgusta, decembra ). Kri je darovalo 139 krvodajal-
cev, med njimi 3 novi, mladi krvodajalci.
 Naše krvodajalce smo povabili v Veržej in Izolo.

Druge dejavnosti
• V letu 2010 smo se spomladi priključili akciji OČISTIMO 

SLOVENIJO. 
• Finančno smo podprli dobrodelni koncert v Šentilju, 

kjer so zbirali                                           sredstva za MOBILNI 
AVTOBUS za krvodajalce.

•  V naši organizaciji smo posebno aktivni v tednu RK, ki 
je vsako leto od 8. do 15. maja.

•  V tem tednu smo sprejeli učence 2. razreda med MČ 
RK.

•  Zbirali smo rabljena oblačila in jih prepeljali v Skladišče 
humanitarne pomoči v Maribor – Ljubljanska 23.

•  Udeležili smo se dobrodelnega koncerta –  » GLASBA 
ZA MORJE in SONCE OTROK« ki ga vsako drugo leto or-
ganizira OZ RK Maribor.

•  Pridružili smo se akciji – » PELJIMO JIH NA MORJE ».
•  V mesecu oktobru smo organizirali SREČANJE starejših 

občanov. Z ličnim in prijaznim vabilom smo jih povabili 
na srečanje. Prišlo jih je 135 od 535 občanov, starih 
70 ali več let. Nato smo obiskali 216 Selničanov, ki se 
srečanja zaradi starosti ali bolezni niso mogli udeležiti.  

•  Obiskali in obdarili smo tudi vse naše občane, ki bivajo 
v domovih starostnikov.

•    Vse leto smo obiskovali naše 90 – letnike in starejše od 
njih Ob okroglem življenjskem jubileju se nam je pridružil 
tudi naš župan gospod Jurij Lep. Naši starostniki so bili 
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obiska zelo veseli, posebej pa so bili počaščeni, da jih je 
obiskal župan.
• Ob svetovnem dnevu hrane 16. oktobra, smo se 

priključili akciji »DROBTINICA ».
• V letu 2010 nam je peklo kruh 11 kmetic, kruh so da-

rovale še 3 trgovine in pekarna Missia iz Brestrnice. Pro-
dali smo 235 kosov kruha po enotni ceni 2,00 EUR. Ves 
izkupiček od kruha in prostovoljne prispevke smo dali 
v osnovno šolo za hrano socialno ogroženim učencem.

•  Za člane KO RK  smo organizirali izlete po domovini in 
tujini.

•  Skupaj z DU Selnica smo v mesecu juniju organizirali 
tedensko letovanje v Izoli, v hotelu ZDUS.

•  Enkrat mesečno v sobi RK merimo krvni pritisk, holes-
terol, sladkor in trigliceride.  V letu 2010 je prišlo na 
meritve 142 oseb.

•  Ob zaključku akcije » PELJIMO JIH NA MORJE » smo se 
udeležili koncerta v Ljubljani.

•  Udeležili smo se tudi koncerta v dvorani TABOR, ki ga 
je organiziral Zdravstveni dom Maribor; sredstva so se 
zbirala za MAMOGRAF.

•  Pomagali smo trem družinam, ki so pogorele.

•  Ob koncu koledarskega leta pa smo vsem občanom po-
nudili koledar za leto 2011 in zbrali prostovoljne prisp-
evke.

Iskrena hvala vsem donatorjem. Posebej pa bi se rada 
zahvalila svetnici in svetniku naše občine, ker sta prvo 
svetniško nagrado poklonila KO RK ter podjetju Soven.
iskrena hvala še enkrat  vsem in vsakemu posebej.
Obljubljamo, da bomo pošteno in pravično pomagali 
vsem, ki bodo pomoči potrebni.
Rada bi se zahvalila Prostovoljnemu gasilskemu društvu 
Selnica ob Dravi, da nam odstopijo prostore ob naših ak-
cijah. 
Iskrena hvala tudi vsem prostovoljcem, ki delajo v Krajevni 
organizaciji RK, žrtvujejo svoj prosti čas in čutijo z ljudmi.

Pa še misel:
Problem revščine in lakote v svetu  je nerešljiv – ne zara-
di pomanjkanja sredstev, ampak zaradi pomanjkanja 
človeške solidarnosti.
Prava ljubezen je v tebi šele takrat, ko te prizadene 
trpljenje drugih. 

ko rk selnica ob Dravi
predsednica: tonica maJster

VRTNICA …
najbolj dragocena,
si edina ena,
med vsemi barvami izbrana,
vrtnica dišeča, zlata.
Prav zato tako si lepa,
ker ljubezen te prepleta.
Kdor naravo ljubi,
za rože rad skrbi,
le tisti te lahko dobi. 
(Emica Krel)

ekaj kilometrov od Maribora proti Dravogradu 
leži hribovita pokrajina, stisnjena med Dravo in 

državno mejo, Občina Selnica ob Dravi. Le malo je tod 
nižinskega sveta, toliko, da se vije po njej magistralna ces-
ta, ki jo z južne strani obrobljajo plantažni nasadi jabolk, 

s severne strani pa njive, vrtovi in strnjena naselja. Nato 
se svet dviga, najprej v idiličnih gričih, nato čedalje višjih 
hribih in strmih pobočjih vse do meje z Avstrijo. Na te 
griče in hribe so prilepljene skromne kmetije, tu in tam je 
kakšna večja. Z velikostjo se naša občina res ne hvali, nas-
protno, majhni smo, a tem bolj ponosni, da imamo na tako 
majhnem prostoru toliko kulturno-zgodovinskih znameni-
tosti in naravnih lepot. Vedno so tu živeli pridni ljudje, ki še 
danes poleg svojih služb obdelujejo zemljo in urejajo oko-
lice svojih domov. Tudi 12. podelitev zlate vrtnice v orga-
nizaciji Turističnega društva Selnica ob Dravi je posvečena 
tem marljivim ljudem, ki so v lanskem letu poskrbeli za 
lep videz svojih bivališč in njihove okolice ter so bili na-
grajeni s priznanji zlata vrtnica in plaketo zlata vrtnica. V 
teh 12 letih je bilo v naši občini nagrajenih s priznanjem 
ali s plaketo zlata vrtnica 197 posameznikov, družin, pod-
jetij ter drugih ustanov. Vsako leto podelimo 24 priznanj 
in eno plaketo zlata vrtnica. Plaketo lahko prejme tisti, ki 

MOJA OBČINA LEPA IN UREJENA
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je že večkrat pred tem prejel priznanje. To je letos prejela 
družina Štampfer z Velikega Boča. 
Raven in kakovost urejenosti v naši občini sta iz leta v 
leto večji. Ocenjuje se celoten vtis stavbe z njeno okolico, 
skladna kompozicija zelenja in cvetja, urejenost zelen-
javnega vrta ali sadovnjaka, če je ta v bližini stavbe, ter 
urejenost javne površine, ki meji na predmet ocenjevanja. 
Vsako leto pa na tej prireditvi izberemo posebnega nagra-
jenca. Ta čast je letos pripadla družini Strmšnik iz Selnice 
ob Dravi, ki je pomemben partner pri izvajanju aktivnos-
ti društva. Njihova vrata so zmeraj na široko odprta, ne 

samo prijateljem in znancem, ampak celotnemu kraju in 
širši okolici.
Prireditev so s svojim kulturnim program popestrili: 
tamburaška skupina Pika poka iz Velike Nedelje, učenci 
podružničnih šol Sv. Duh na Ostrem vrhu in Gradišče na 
Kozjaku ter pevke pevskega društva Lipa.
Na koncu bi se v imenu Turističnega društva zahvalila 
vsem,  ki ohranjate  čut do zelene narave in s pridnimi ro-
kami skrbite za lep videz naše občine.

Fotografije in prispevek: Damjana oČko

Zlata vrtnica                                                                                  Detalj hiše Štampferjevih
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o dolgih letih  zimskega spanja, ko je pust v Selnici 
skoraj že čisto zamrl, se nam je posrečilo ponovno 
sestaviti nekaj skupinskih mask in pokazati, da 

smisel za humor in pustne norčije živi v mnogih Selničanih.

Prireditelji KULTURNEGA 
DRUŠTVA PAVZA in OBČINE 
SELNICA OB DRAVI smo 
dobili potrditev krajanov s 
pohvalami in spodbudami, 
da je pustni karneval man-
jkal in da so ga vsa ta leta 
pogrešali.       
S sena smo izkopali star 
mlin, ki je pred leti že »mlel« 
po Selnici. Tudi nekaj dru-

gih mask smo izkopali iz spomina. Nekatere smo vzeli iz 
sedanjosti. Večina jih je vezanih na dogodke in običaje iz 
domačih logov. Dodali smo še dve pravljici in jima aktual-
izirali besedila. Bili sta prav prijetni, saj sta razveselili staro 
in mlado.
Izbrati najboljšo masko bi bilo izredno težko, in sicer 

PUSTNI KARNEVAL PREBUJEN

glede na izredno domiselnost, izvirnost in igralsko izvedbo 
sodelujočih skupin. Že v pripravljalnem času smo maske 
usmerjali v teatralni nastop na prizorišču. Tudi vnaprej si 
želimo, da maske z zunanjostjo in vsebino podajajo ali obu-
jajo običaje in druge aktualne dogodke na humorističen in 
satiričen način.  
Prijetno presenetila in razveselila nas je tudi množica lepih 
otroških mask, ki jih bomo tudi v prihodnje nagrajevali.
Da je karneval potekal tako, kot je, je bilo vloženega veliko 
truda. Trudile so se maske, pridni so bili kuharji, ki so mas-
kam in še mnogim pripravili nekaj za na žlico in napitek. 
Tudi delavci, ki so pripravili in pospravili prireditveni pros-
tor, mediji BK TV, POP TV, Radio Slovenske gorice, Radio 
Maribor in še bi lahko našteval …       
Zoki PERKUŠ je vse ozvočil, vse dogajanje pa so popestrili 
še »Hribovci«, Ljudski godci iz Gradišča in skupina upoko-
jencev. Vsi omenjeni so sodelovali prostovoljno, brez hon-
orarja. Tako so bili stroški prireditve minimalni.
V karnevalu je sodelovalo 17 skupin na starinskih traktor-
jih in drugače. Pod prepoznavnimi maskami se je skrivalo 
127 občank in občanov. Opisovati vsako posebej bi bilo 
nesmiselno, saj si je karneval ogledalo približno 500 ljudi 
iz Selnice in okolice. Za tiste, ki niso prišli, pa prilagamo 
nekaj fotografij in vabilo na naslednji karneval.   
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Mnoge pohvale in čestitke občanov za uspel poskus, dobro 
namerni napotki, kako prireditev izboljšati, nam pomenijo 
spodbudo, posamezniki in skupine pa z napovedjo, da že 
vedo, kako se bodo maskirali naslednje leto, odločenost, 
da pustni karneval spet bo.  

zapisal: Janko LisJak
Fotografija: Dragica Lešnik, niko iVanuša in 

beno perkuš

DRAMSKA SKUPINA KUD PAVZA
etos meseca januarja je dramska skupina KUD Pavza iz Selnice ob Dravi navdušila s svojo predstavo. Tokrat pri Sv. 
Duhu na Ostrem vrhu, pa tudi sicer že dostikrat na drugih odrih.

prispevek in fotografiji:
slobodan tataLoViČ

SLOVO DVEH SELNIŠKIH PEVCEV
 začetku letošnjega leta smo se zborovodkinja 
in člani Obrtniškega pevskega zbora Kulturne-

ga društva Pavza iz Selnice ob Dravi ob številni udeležbi 
sokrajanov za vedno poslovili od dveh svojih sopevcev in 
dragih tovarišev.
Prvi je svojo zemeljsko pot sklenil Anton Šparl. Po rodu je 
bil sicer iz Jarenine, vendar si je kmalu ustvaril svoj dom 
v Limbušu. Kot kmetijski strokovnjak je bil zaposlen v 
mariborskem Agrokombinatu, kjer je do svoje upokojitve 
opravljal tudi zahtevna vodstvena dela. V prostem času se 
je posvečal svojemu vinogradu, z največjim veseljem pa 
več kot petdeset let prepeval v številnih zborovskih skupi-
nah. Dobro desetletje je bil član znanega Okteta Marles.
S svojim temnim basom se je nazadnje pridružil tudi 
našemu zboru in v novem desetletju z nami zanesljivo od-
pel nad sto pesmi. Rad je bil židane volje, ki smo se je ne-
hote nalezli tudi njegovi pevski tovariši. V veseli družbi je 
vedno znova intoniral vesele napitnice in fantovske naga-

jivke, če je nanesla prilika, pa celo neustavljivo zaplesal.
Čeprav se je že pred časom odločil, da bo končal svojo pe-
vsko kariero, smo ostali v pristnih prijateljskih stikih; ves 
navdušen se je pripravljal, da bomo skupaj proslavili še 
njegov visoki jubilej. Svojo osemdesetletnico je dočakal, 
težko pričakovanega veselega druženja z nami pa ne več, 
ker je z nenadno smrtjo izzvenel za vedno.
Iz naših vrst sta težka bolezen in smrt iztrgali tudi 
ustanovnega člana zbora in dolgoletnega pevca Franca 
Pečnika. Tri desetletja je vztrajal z nami, čeprav mu je to 
načeto zdravje skušalo nekajkrat preprečiti.
V Selnico je prišel iz mehke pokrajine nad Rimskimi Topli-
cami, se zaposlil v falski elektrarni in povsem postal naš 
človek. Predvsem s svojim pevskim darom se je globoko 
zapisal v srca ljudi tukaj ob Dravi. 
V našem pevskem zboru je veljal za najbolj izkušenega 
pevca. Nenadomestljivo je odpel najzahtevnejše sole in 
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s svojim bisernim baritonom napolnil najlepša pevska 
sozvočja. Tudi on je bil strasten navdušenec nad lepo, še 
zlasti slovensko pesmijo. Po nastopih in med našimi poto-
vanji je vedno znova zapel izbrano melodijo, ki ji je človek 
moral pritegniti. Celo ob našem zadnjem obisku pri njego-
vi bolniški postelji je s pojemajočimi močmi še skušal za-
peti z nami. Morda se je že zavedal, da zadnjič.

Z grenko žalostjo v srcu se zavedamo dokončnosti vajin-
ega slovesa. Teden za tednom smo se družili na prijetnih 
pevskih večerih, peli in gojili iskreno tovarištvo, rajžali po 
domačih krajih in zanosno nastopili na tujem; skupaj smo 
povsod ponujali ubranost slovenskega petja ter ob tem 
neskončno uživali. V ta naša čudovita pevska doživetja sta 
neizbrisno vtkani tudi vajini podobi, ki bosta tam ostali še 
dolgo. Ponosni smo, da sta bila z nami.

Dr. bernard raJH

ZAKLJUČEK TEČAJEV V TOČKI 
VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA 

SELNICA OB DRAVI
egionalni sklad dela Podravje je v mesecu marcu organiziral tečaje za pridobivanje računalniških znanj in učenje 
tujih jezikov.

prav tako so izvajali svetovanje na področju zaposlovanja in izobraževanja ter različne informativno-motivacijske delavnice 
(začetne računalniške delavnice, delavnice o možnostih fleksibilnih oblik dela in zaposlovanja, delavnice učinkovitega učenja).
Vse dejavnosti so bile brezplačne in odprte za vse, saj projekt Centra vseživljenjskega učenja zgornje podravje delno financira 
Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za šolstvo in šport. Operacija se je izvajala v okviru Op-
erativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013.  

regionalni sklad dela podravje

               

BOTANIČNI VRT IN NARCISE

pomladi nas na sprehodih v naravo pozdravijo 
prve spomladanske cvetlice: zvončki, trobentice, 

žafrani, jetrniki, vijolice… V vrtovih pa nas spomladi prve 
pozdravijo cvetoče narcise. S svojimi sončno rumenimi in 
belo oranžnimi cvetovi nam popestrijo spomladanski čas 
po dolgi pusti zimi.
Narcise so zelnate trajnice s čebulico. Uvrščamo jih v 
družino narcisovk (Amaryllidaceae).
Njihovi listi imajo vzporedne žile; to je značilno za 
enokaličnice. So pritlični in se razvijejo pred cvetenjem. 
Narcise imajo dvospolne zvezdaste cvetove. Listi cvetnega 
odevala so zrasli v cev, na vrhu katere je podolgovat ali 
valjast privenček. Glede na obliko cveta ločimo več kot 
šestdeset botaničnih vrst narcis. V zadnjih sto letih pa 

so ljubitelji selekcionirali in žlahtnitelji ustvarili več kot 
26.000 križancev. Za lažje razvrščanje jih delimo v trinajst 
skupin: trobentaste, z veliko čašico, z malo čašico, s pol-
nimi cvetovi in druge.
Narcisa nosi ime po Narcisu iz starogrške mitologije. Lepi 
Narcis se je zaljubil v svojo podobo, ki jo je ugledal v glo-
bokem vrelcu in se vrgel vanj. Bogovi so ga spremenili v 
cvetico, ki nosi njegovo ime. Cvetica ima bledo Narcisovo 
polt in v sredini rumeno srce v ognjeno rdečem krogu. To 
rastlino starih Grkov je Linne imenoval Narcissus poeticus. 
Ta botanična vrsta narcise raste v Sloveniji na Golici. 
Večina divjih vrst narcis izvira iz Sredozemlja. Narcise us-
pevajo na različnih rastiščih, tudi v loncih. Rade imajo 
sončno do svetlo senčnato rastišče s srednje težko, pre-
pustno zemljo.
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Botanični vrt Univerze v Mariboru ponovno vabi na obisk, 
v letošnji že deveti sezoni je vrata za individualne oglede 
odprl v sredo, 6. aprila. 

 odpiralni čas vrta od aprila do novembra:
• od ponedeljka do petka: od 13. do 20. ure (do mraka);
•  ob sobotah, nedeljah in praznikih: od 9. do 20. ure (do 

mraka).
Več informacij boste našli na spletni strani www.fk.uni-
mb.si/botvrt/ 

pripravila: meta šepiC
Fotografije: andrej šušek

fortissimojack snipepink paradise

arkle                                                       

DOMOVINA JE ENA
-Slavospev-

aslovno glasbeno delo je prvi slavospev Republike 
Slovenije. Uglasbil sem ga po verzih našega poeta 

Otona Župančiča. Skladba je izvirna in zelo spevna, za Re-
publiko Slovenijo pa tudi redkost.

Ta domovinski slavospev lahko izvajamo z vokalnim solis-
tom ali s pevskim zborom, oboje pa ob klavirski spremljavi 
ali z orkestrom. Možne pa so še druge domiselne priredbe.

Svečana izvedba te skladbe je bila v četrtek, 24. marca 
2011, v Narodnem domu Maribor, in to ob izidu jubilejne 
znamke ob 80-letnici Pihalnega orkestra KUD Pošta Mari-
bor. Med vabljenimi gosti je ta dogodek spremljal tudi naš 
župan univ. dipl. inž. Jurij Lep. 
Novi domovinski slavospev RS so vzorno predstavili:
• Pihalni orkester KUD Pošta Maribor in dirigent maestro 

Ervin Hartman,
• ugledni operni solist SNG Maribor – baritonist Emil 

Baronik,
•  priredbo za orkeseter pa je instrumentiral Vladimir 

Mustajbašić,
•  za zvočne posnetke je poskrbel tonski mojster Danilo 

Ženko,
•  Založba Hartman  pa je to glasbeno noviteto katal-

ogizirala in pri NUK Ljubljana registrirala. 

Izvedba slavospeva ni omejena, zlasti pa je primerna ob 
praznikih nacionalnega pomena. Zavedati se moramo, da 
je tudi glasbena beseda del naše identitete in izpoveduje 
spoznanje o domovini, svobodi in njeni prihodnosti.

prof. milko HomÉr

Selniške novice 12/maj 2011

12_selnica.indd   45 06.05.2011   19:09:53



46

Občina Selnica ob Dravi

Selniške novice 12/maj 2011

12_selnica.indd   46 06.05.2011   19:09:55



47

Občina Selnica ob Dravi

em starček v 86. letu. Imam dva sina, tri vnuke 
in tri pravnuke. Prizadevam si in želim biti takšen 

dedek, kot sem ga imel jaz, ko sem bil še otrok. Bil sem 
vedno z njim in on z menoj, to pomeni, da sem jaz imel 
rad njega, on pa mene.
Moj dedek je bil priden delavec in dober kmetovalec. 
Marsičesa me je naučil in to mi je v življenju zelo koristilo.
Vedno sem bil vesel, ko mi je rekel, »Cirilek, jutri greva v 
Haloze.«
Dedek je namreč imel v Halozah, na Belskem vrhu pri Sveti 
Ani, vinograd in zidanico. Tam sva »kraljevala«, modrov-
ala in tudi dosti koristnega postorila. Kupil mi je glinasti 
vrček, s katerim sem iz studenca v bližnjem gozdu prinašal 
vodo, ki sva jo potrebovala za pitje, umivanje, kuhanje in 
škropljenje vinske trte. Tudi pleten nahrbtni koš sem dobil. 
V njem sem nosil travo, sadje pa tudi gnoj za gnojenje trte.
V soseščini je živela ženska. Klicali smo jo »Aninska tetica«. 
Imela je kozo, da je lahko preživela tiste težke čase. Koza 
ji je skotila tri mladiče. Hitro so rasli in kmalu postali igrivi 
akrobati. Ko sem jih opazoval, so bili to zame najlepši tre-
nutki otroštva. Dedek je opazil, kako so mi prirasli k srcu, 
in sklenil je, da mi eno kozico kupi. Prinesem jo domov. 
To pa ni bilo všeč mojemu očetu, saj je bil mišljenja, da ta 
žival dela samo škodo. V tistem času je oče začel saditi hi-
bridno vinsko trto, imenovano kvinton. Za mojo kozo je to 
bil pravi priboljšek. Tako je kozica lepo rasla, z njo pa moja 
ljubezen do nje. Zaradi nje sem hitro prihajal iz šole. Takrat 

RANJENO OTROŠKO SRCE
sem hodil v prvi ali drugi razred. Toda ker je kozica delala 
škodo na vinski trti, je bilo mojega veselja hitro konec. 
Ko sem nekega dne prišel iz šole je kozica mrtva visela na 
klinu, oče pa je vlekel kožo z nje. V joku sem očetu jezno 
dejal »Ko mi zrastejo majhni zajčki, se jih ubije, ko zrastejo 
mladi golobi, se jih ubije, sedaj si ubil še mojo koziko.« 
Potem je mama kozico spekla. Vsa družina se je mastila z 
dobro pečenko, sam pa se je nisem niti dotaknil, saj je bilo 
preveč ranjeno moje srce.
Ko je dedek opazil mojo žalost in prizadetost, je dejal, da 
bo kupil drugo kozico. To sem odklonil, rekoč: »Spet bo 
tekla kri.«
Res je, moj dedek je bil zlati dedek. Bil je priden delavec, 
zato nikoli ni bil brez denarja. Ljudem je pomagal v stiski 
z denarjem in z raznimi nasveti. Klicali so ga Škofov Jaka. 
Prišlo je leto 1942, ko je dedek umrl. Položili so ga v krsto 
v domači hiši. Mnogo ljudi od blizu in daleč ga je prišlo 
kropit. Prišel je tudi vaščan, vaški cestar, kije imel veliko 
družino. Nemo je stal ob krsti, spustil solze, nato pa dejal: 
»Jaka, kam bom zdaj jaz šel?,« pri tem je mislil na denar, ki 
si ga je večkrat sposodil pri njem.
Pravijo, da dobri ljudje, kakršen je bil moj dedek, po smrti 
živijo naprej, ker so dobro zapisani v srcih ljudi. Tako tudi 
moj dedek živi naprej, saj to zgodbo poznajo tudi moji po-
tomci.

zapisal:
Ciril VaupotiČ

BILI SMO NA OBISKU PRI STRICU - 
NAJSTAREJŠEM KRAJANU

redi neokrnjene, hribovite narave na Zg. Slemenu, 
kjer daleč naokoli ni nobene hiše, s prelepim 

razgledom na Pohorje in sosednje gozdove, tam, kjer se 
z avtomobilom ne da pripeljati vsak dan, leži »Patrova» 
domačija.
S solzami v očeh nas je stric Jože ŠOPINGER  pričakal na 
pragu skromno urejene hiške še z lesenimi žlebovi. Je  
najstarejši krajan daleč okoli, saj je 27. 02. 2011 praznoval 
svoj 89. rojstni dan. 
Bere še brez očal  in v pisavi, kakršne danes ne vidimo 
več, zapiše kitico pesmi, svoje ime, priimek, naslov. V ne-
deljskem sončnem popoldnevu smo se spominjali na z 

ljubeznijo obarvane dogodke in tiste manj lepe dni, ki jih 
je zaznamovalo delo, lakota, trpljenje ter boj za preživetje.
Našega obiska je bil neizmerno vesel. V pozdrav nam je 
zrecitiral pesem, mi pa smo mu stisnili  roko in zaželeli 
zdravja ter osebnega zadovoljstva.
Bili smo deležni tistega, kar prinaša svetu svojstveno bo-
gastvo: preprostosti, resnice, pristnosti …Prav to nam la-
hko daje pogum, da pomagamo ustvarjati svet, kjer ima 
vsak svoje mesto in je nenadomestljiv dar. 
Pred invalidnim, slabotnim, starejšim, bolnim človekom 
pa se spomnimo, da toliko veljamo, koliko velja naše srce.
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Fotografirala in zapisala: 
tatjana šopinGer

ruštvo  skozi desetletje svojega delovanja ohran-
ja svoj osnovni namen – povezati žene in dekle-

ta z željo, da vsaka v njem najde svoje mesto in se tako 
vključuje v družabno življenje na vasi in tudi širše.
Na občnem zboru društva sta predsednica Mojca Roj in 
tajnica Ana Iglar poročali o preteklem delu in načrtih za 
leto 2011.
Tudi v letu 2010 smo dokazale, da zmoremo veliko. Sode-
lovale smo na 40 prireditvah, srečanjih, predavanjih, vse-
povsod pa je tudi omamno dišalo po naših domačih jedeh.
V tem letu  smo tudi  praznovale. Upihnile smo 10. svečko 
na slavnostni torti  v mesecu maju.  Dogodek smo obeležile 
s prisrčno prireditvijo  v okviru občinskega praznika. Prist-
no in domače, so ocenili obiskovalci. Na to slovesnost smo 
se dobro pripravile. Naši članici Pavla in Marjanca sta nam 
na Bolfenkovi kmetiji omogočili tečaj peke raznih vrst kru-
ha in pletenic. Vse te mojstrovine smo strnile v razstavo, 
poimenovano »Po kruhu diši ...«. Ogledal si jo je tudi dr. 
Janez Bogataj, priznani etnolog.

 Da pa preteklo leto ni minilo le v znamenju praznovanj, do-
kazujejo številna udejstvovanja s pogostitvami v domačem 
kraju. Tako v sodelovanju s Country klubom, na proslavi 
ob kulturnem prazniku, na turističnem plesu, ob materin-
skem dnevu, na podelitvi Zlate vrtnice... Selniških dobrot 
je bila deležna tudi delegacija ministrstva za kulturo, ki si 
je ogledala grad Viltuš. Obiskovalci Praznika jabolk so se 
razveselili »mega štrudla« , Danica Lep pa je postala zma-
govalka izbora najboljšega peciva iz jabolk. To je čudovit 
jabolčni kolač, ki ni samo dober, je tudi prava paša za oči. 
Rade se odzovemo vabilom iz drugih krajev. Tako so nekat-
ere vihtele kuhalnico v Jakobu, kjer so se pomerile v ku-
hanju »kisle župe«. Na Fakulteti za kmetijstvo v Pivoli se 
je skupina pogumnih izkazala v pripravi solat. Bilo je za-
nimivo in poučno. Posebno doživetje je sodelovati na fes-
tivalu praženega krompirja.  Lani septembra je potekal 
v Ljubljani. Selnico smo zastopale skupaj s  Turističnim 
društvom. Okusen bučni golaž so nekatere pripravile na 
prazniku buč v Središču ob Dravi. Novo izkušnjo smo pri-

POROČILO O DELU DRUŠTVA 
PODEŽELSKIH ŽENA IN DEKLET 
SELNICA OB DRAVI ZA LETO 2010

Selniške novice 12/maj 2011

12_selnica.indd   48 06.05.2011   19:10:03



49

Občina Selnica ob Dravi

dobile z vodenjem treh tečajev priprave jedi za varovance 
VDC Polž v Rušah.

Utrinek s festivala praženega krompirja

Ob pridnem delu se tudi izobražujemo. Zelo zanimiv in ko-
risten je bil sklop predavanj »Mizica, pogrni se« v izvedbi 
Višje šole za gostinstvo in turizem iz Maribora. Preda-
vanje o higieni živil v organizaciji naše občine je mnogim 
prineslo koristne napotke za samostojno sestavo HACCP 
- programa na kmetiji. Da ne bi pozabile na skrb za zdravje 

duha, je v mesecu marcu in novembru potekalo dvoje 
predavanj z naslovom Kako priti moškemu naproti in Kako 
krotiti jezo.  
Že tri leta zapored sta naši stalnici zabavna prireditev Smeh 
ni greh v pustnem času – za veliko smeha vedno poskrbi 
prva predsednica Tončka Košan. Na slovenskem izboru 
mlade kmetice leta pa nam je neustrašna in z znanjem 
podkovana Mojca Rihter priborila tretje mesto. Še vedno 
imamo upanje, da bomo to prireditev nekoč pripeljale v 
Selnico.
Da naši zanamci ne bi pozabili, kako so včasih šopinili, so 
poskrbeli na Lipjenkovi kmetiji. Bilo je obilo zabave, plesa 
in seveda, tudi nekaj dela.
Ko se leto izteka, je čas za sprostitev, druženje. Preživele 
smo ga  kot vsako leto, nepozabno in enkratno v termah 
Lendava.
Ob koncu velja zahvala vsem tistim, ki nas vzpodbujajo, 
nam prisluhnejo in omogočajo, da svoje ideje in želje tudi 
uresničimo.

besedilo in fotografija: 
antonija Fašnik

ADIJO, DOBRI ČASI
Adijo, dobri časi,
ko smo se mastili ob dobri klobasi.
Ali glej, dolgo nismo jedli z veliko žlico,
saj kar hitro pojedli smo med in potico.
Spet so nam dobri časi obrnili hrbet.

Dobre obrate so privatniki kupili,
nas pa so pred vrati pustili.
Brez plače in odpravnine.
Da te volja do življenja mine.

Od obljub pač ne moreš živeti.
Dokler Matilda ne pride,
pa tud ne moreš umreti.

Zdaj nič več visoko ne nosimo glave.
Na Karitasu si lajšamo težave.

Nekoč je ruška tovarna za nas bila molzna krava.
Zdaj za nas na Kobanskem raste trava in 
spomladanska zelenjava.

Kdor ni na borzi, mora pač za delom čez mejo iti,
da si lahko kupi kakšno krpo za na rit.

Janez JarC

Kronika TDR
Tam kjer se Drava prav počasi premika, 
Tam, kjer se Pohorje oblakov dotika, 
tam spodaj stoji ena velika fabrika, 
ki ji pravijo Tovarna dušika.

Nekje okrog osemnajstega leta je moralo biti, 
ko je iz peči pritekel tapravi karbid. 
Takrat bila je velika konjunktura, 
dobro plačana je bila naša ura. 
Takrat so bili časi ta pravi, 
ko si za mesečno plačo lahko kupil dve kravi. 

A hitro zatem pa je prišla velika kriza. 
Zato dostikrat prazna je bila naša miza.
Za čas korundne prodaje imeli smo velike težave.
Še Vojko OZIM ni hotel več biti direktor. 
Prišel je Rafko in glej ga hudirja, 
fabriko je potegnil ven iz močvirja. 

Zdaj bomo mi Rušani spet gradili vile, 
kupovali televizorje in avtomobile.

Janez JarC
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zapis severnega štajerskega govora v občini 
selnica ob Dravi

elniški govor spada k severnoštajerskemu 
narečju, h kozjaškemu govoru. Proti vzhodu, pro-
ti Rošpohu in Urbanu, pa se že začenja panonsko 

slovenskogoriško narečje. Značilni štajerski samoglasniki 
so: dvoglasnika ej in ou, dolgi a se zaokrožuje v široki o, 
polglasnik se razvije v e-jevski samoglasnik, mehki so-
glasnik lj otrdi v l, v se lahko izgovarja tudi kot proteza (voš 
“uš”), palatalni nj se največkrat izgovarja kot j (svija), sklop 
šč se olajša v š (goša), samoglasniški r se izgovarja kot ar.
Besedilo opisuje nastajanje oglarske kope, oglarjenje.
Besedilo je v štajerskem narečju. Pripoved je razdeljena v 
dva dela.

1.del
(pripoVeDuJe aDi moŽiČ)
»Prpravit morš štokl, to je ravna fleha, pet metro pre-
mera, pa blizu vade mare bit. Podn se narede s podlok, 
tak nauskriš, da so darve od zemle. Na podloge se naložijo 
žvorcli. V sredino se zasadi staržejn, sušica, debela triesti 
centimetro, visaka pa tri metre. Okol sušice se naložijo 
tenke, raune sušice, da tišijo narozen, ko se staržejn vun 
potegne. Parvo se spoudn štos naloži. Darve pa se začnejo 
oblogat okol pokončno. Ponuca se otpadni lejs, rejtko 
bukva, neka hrosta, pucaje goše pač. Z locn žogami so čosi 
narejzali na tri različne mere: meter dvajsti, to so ravni 
štikli, če je blo vejoto, krivo, so rejzali drugo mero - okol 
šejzdeset, ta zodno so bli moli štikli, da se je lahko naredla 
prava oblika voglce. Ohtat je trejba, da so drove različne 
trdote pa različno debele enakomerno rastolane okol no 
okol. Pol voglor naloži tenko plast smrejčja al pa hojčja, 
da se zemla bolši sprime, da zemla ne pride do drou. Pol 
se začne nasipavati čarna zemlja -bloto 25-30 centimetero 
- pa jo natouče s šauflo. Pol pa vun potegne staržejn, da 
grota lukna za ogn. Voglco vožnemo z varha du, namečemo 
papir, drove pa vožnemo. Ko zagori, se na varhi, ko je luk-
na, do plehast dekl, da se na vrhi zapere luft.«

  

JEZIKOVNE DROBTINICE
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Prevzete nemške besede v navedenem besedilu so: štokl, 
fleha, podn, žvorcl, štos, ponuca se, pucaje, locn žoga, 
štikli, ohtati, šaufla, grota, plehast, dekl, luft.

besedilo v knjižnem jeziku                                               

Pripraviti moraš podstavek, to je raven prostor, pet me-
trov premera. Biti mora blizu vode. Pod se napravi s pod-
logami, tako navzkriž, da so drva dvignjena nad zemljo. 
Na podloge se naložijo krajniki. V sredino se zasadi stržen, 
sušica, debela trideset centimetrov, visoka pa tri metre. 
Okoli sušice se naložijo tanke, ravne sušice, da tiščijo nara-
zen, ko izvlečemo stržen. Najprej se naloži prva plast in 
okoli nje se začnejo pokončno oblagati drva. Uporabi se 
odpadni les, redko bukev, nekaj hrasta, vse pač, kar ostane 
pri čiščenju gozda. Z ročnimi žagami so včasih narezali na 
tri različne mere: na meter dvajset ravne kose, če pa je 
bil les z vejami, kriv, so rezali na šestdeset centimetrov , 
zadnji pa so bili mali kosi, da so lahko naredili pravo ob-
liko oglenice. Paziti je potrebno, da so drva različne trdote 
in različno debele enakomerno razdeljene okoli osi. Nato 
oglar naloži tanko plast smrečja ali jelovja, da se zemlja 
bolje sprime in zaščiti drva. Nato se začne nasipavati črna 
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Oglenica - oglarska kopa (kako se kuha oglje)

zemlja - blato do 30 cm debeline - in se utrdi z lopato. 
Nato izvleče stržen, da nastane luknja za ogenj. Oglenico 
prižgemo z vrha navzdol, namečemo papir, drva pa na 
vrhu prižgemo. Ko zagori, se na vrh, kjer je luknja, položi 
pločevinast pokrov in tako se zapre dotok zraka.

akad.prof.dr. zinka zorko 
Fotografije: slobodan tataLoViČ
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16.TRADICIONALNO POSTNO 
ROMANJE MARIBORSKE METROPOLIJE 

V NEMČIJO 
S TURISTIČNO AGENCIJO ARITOURS

rvega in drugega aprila 2011 smo se Selničani 
pridružili postnim romarjem; bilo nas je prek tride-
set, avtobus pa so napolnili še farani iz Zgornje in 

Spodnje Kungote. Tako je sedem avtobusov romarjev kre-
nilo na pot po Avstriji mimo Linza v Nemčijo, mimo Pas-
saua v Regensburg, prestolnico vzhodne Bavarske. Nekoč 
keltska naselbina se je razvila v močno rimsko utrdbo 
Castra Regina, v srednjem veku pa v trgovsko in versko 
središče. Presenetile so nas slikovite meščanske hiše, 
cerkve in palače, zgodbe o svetem Volbenku (Wolfgangu) 
ter svetem Emmeramu, ki je ustanovil benediktinski sa-
mostan. V njemu posvečeni baziliki smo imeli prvo romar-
sko mašo. Popoldne smo si ogledali Nürnberg, ki je bil leta 
1945 strahovito bombardiran. Tu je potekal leta 1946 zgo-
dovinski nürnberški sodni proces. Ogledali smo si mestne 
znamenitosti, tudi renesančno hišo velikega slikarja Al-
brechta Dürerja.
Naslednje jutro smo se peljali v starodavno nemško 
božjepotno cerkev Vierzehnheiligen (štirinajst svetih). Ta 

božja pot sega v leto 1445, ko se je 
opatu tukajšnjega cistercijanskega 
samostana prikazal deček z rdečim 
križem v rokah, obdan s štirinajstimi 
otroki, ki naj bodo naši priprošnjiki, 
ko nam je najteže. Na mestu prve 
kapelice stoji danes mogočna romar-
ska baročna bazilika z bogato oprem-
ljeno notranjostjo, največji zaklad pa 
je glavni oltar, pred katerim smo ob-
hajali slovesno mašo. 
Naslednje mesto, ki smo se sprehodi-
li po njem in imeli sklepno molitveno 
slovesnost, je bil Bamberg, zgrajen 
na sedmih gričih. Stolnica svetega 
Petra je romansko-gotska stvaritev 
s štirimi zvoniki in grobovoma svete 

Kunigunde in njenega moža cesarja Henrika II., ustanovi-
telja škofije.
Na naši romarski poti je bil naš duhovni voditelj upoko-
jeni mariborski nadškof dr. Franc Kramberger. Njegove pri-
dige, duhovni nagovori, se nas vedno izjemno dotaknejo 
in njegove globoke misli se neizbrisno pišejo v zgodovino 
slovenskega cerkvenega govorništva.
Vračali smo se po isti poti, tudi mimo Passaua, v katerem 
smo imeli evropski jezikoslovci jeseni 2010 veliko medn-
arodno znanstveno konferenco. Kot referentka sem bila 
povabljena, da predstavim izvor, pomen in rabo nemških 
prevzetih besed v slovenskih narečjih, zlasti pa v sodob-
nem prekmurskem (porabskem) knjižnem jeziku.

Nekaj najbolj pogostih nemcizmov, ki jih poznamo tudi v 
severni štajerščini in vzhodni koroščini, sem predstavila 
tudi v romarskem avtobusu. Navajam jih brez znanstvene 
razlage, označen je le pomen: cajt ‘čas’, cigel ‘opeka’, cug 
‘vlak’, cajger ‘kazalec’, genau ‘točno’, faliti ‘manjkati’, farba 
‘barva’, flaša ‘steklenica’, flek ‘madež’, fraj ‘prost’, gratati 
‘postati’, hecati se ‘šaliti se’, leder ‘usnje’, luft ‘zrak’, nu-
cati ‘uporabiti’, petlati ‘beračiti’, pob ‘fant’, pucati ‘čistiti’, 

Regensburg
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šoštar ‘čevljar’, šlosar ‘ključavničar’, šnajcer ‘robec’, 
špilati se ‘igrati se’, štil ‘držaj’, štrafati ‘kaznovati’, štrik 
‘vrv’, švic ‘pot’, tišler ‘mizar’, troštati ‘tolažiti’, žakl ‘vreča, 
žlahta’sorodstvo’. 
V narečjih se germanizmi ohranjajo, saj gre predvsem za 
govorjeno jezikovno zvrst, v zbornem knjižnem jeziku pa 
se prevzete nemške, italijanske in madžarske besede ne 
uporabljajo.
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Na poti skozi Passau smo tako nekaj časa posvetili tudi 
razmišljanju o slovenskem knjižnem jeziku in prevzemanju 
neslovenskih besed.
S postnega romanja smo se vrnili še trdneje povezani s 
slovenskim verskim občestvom in po zaslugi našega gos-
poda kaplana dr. Urbaniča tudi s farani obeh naših far.

akad.prof.dr. zinka zorko 

Passau

OGLAS TERME MB
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TEDEN VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA
(TVU) se je v zadnjih trinajstih letih uveljavil kot vseslovenska prireditev, ki povezuje raznovrstne izvajalce izobraževanja 
in učenja ter udeležence vseh generacij.
Je sestavni del mednarodnega gibanja festivalov učenja, ki ga koordinira Unescov inštitut za vseživljenjsko učenje v 
Hamburgu. Slovenija je bila leta 1996 kot šesta država na svetu med pionirji tega gibanja, zdaj pa festivale učenja prireja 
okrog 40 držav, od tega več kot 20 v Evropi.
V tednu od 16. do 22. maja 2011, bodo po vsej državi potekale predstavitvene, izobraževalne, informativno - sve-
tovalne, družabne, kulturne in slovesne prireditve na državni in krajevni ravni.
S tVu tudi v našem kraju prispevamo k udejanjanju slogana 'slovenija, učeča se dežela' ter pomagamo pri uresničevanju 
nacionalnih in evropskih strategij na področju izobraževanja.

proGram DeJaVnosti, ki boDo potekaLe V okViru naše obČine so:

št. Datum
ura

izvajalec
naziv prireditve

status
prireditve

1 16. 05. 2011 
18:00

izvajalec: Osnovna šola Selnica ob Dravi Kako preživeti nara-
vno katastrofo 
kraj in točen naslov: Selnica ob Dravi; Osnovna šola Selnica 
ob Dravi, Mariborska cesta 30

Prireditev TVU

2 17. 05. 2011 16:00
izvajalec: Osnovna šola Selnica ob Dravi Čebelarstvo 
kraj in točen naslov: Selnica ob Dravi; Osnovna šola Selnica 
ob Dravi, Mariborska cesta 30

Prireditev TVU

3 17. 05. 2011 
17:00

izvajalec: Osnovna šola Selnica ob Dravi Najin odnos gradiva 
s pogovorom in poslušanjem najinih src  
kraj in točen naslov: Selnica ob Dravi; Osnovna šola Selnica 
ob Dravi, Mariborska cesta 30

Prireditev TVU

4 18. 05. 2011 
08:00 - 12:00

izvajalec: Regionalni sklad dela Podravje Dan odprtih vrat 
Točke vseživljenjskega učenja Selnica ob Dravi 
kraj in točen naslov: Selnica ob Dravi; Občina Selnica ob 
Dravi, Slovenski trg 4

Prireditev TVU

5 18. 05. 2011 
17:00

izvajalec: Osnovna šola Selnica ob Dravi Prva pomoč pri 
nesrečah v vsakdanjem življenju 
kraj in točen naslov: Selnica ob Dravi; Osnovna šola Selnica 
ob Dravi, Mariborska cesta 30

Prireditev TVU

6 18. 05. 2011 
18:00

izvajalec: Osnovna šola Selnica ob Dravi Obnovimo znanje 
cestnoprometnih predpisov 
kraj in točen naslov: Selnica ob Dravi; Osnovna šola Selnica 
ob Dravi, Mariborska cesta 30

Prireditev TVU

7 20. 05. 2011 
16:00

izvajalec: Osnovna šola Selnica ob Dravi Pravljična pot - 
Jabolčna legenda 
kraj in točen naslov: Selnica ob Dravi; Osnovna šola Selnica 
ob Dravi, Mariborska cesta 30

Prireditev TVU
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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

Samo za vas smo odprli vrata tudi v 

nedeljo. Ponujamo vam nedeljska 

kosila po ugodni ceni.

Sprejemamo zaključene družbe, 

organiziramo praznovanja, prav tako 

pa smo vam na voljo z najboljšo 

postrežbo,ko vas prizadene žalost.

kolektiv Gostišča Hojnik vas pričakuje in vam želi 
prijetne pomladne dni.
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Verjamemo da bomo z 
dobro domačo hrano in prijazno 

postrežbo prava izbira za vas, vaše 
družine in prijatelje.
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