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Že sedaj vas vabim, da nam v uredništvo pošljete do 
konca novembra 2011 vaše prispevke, da jih bomo 
lahko objavili v decembrski številki časopisa. Gradiva 
nam pošljite po elektronski pošti na e-naslova: info@
selnica.si ali slobodan.tatalovic@selnica.si , s pripisom 
za Selniške novice. Seveda pa lahko prinesete svoje 
prispevke, zapisane na CD ali na ključek. Zaželeno je, 
da so le-ti opremljeni s fotografijami primerne kako-
vosti.
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

SELNIŠKE NOVICE so javno glasilo Občine Selnica ob Dravi.
Izdajatelj: Občina Selnica ob Dravi
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Uredniški odbor: dr. Terezija ZORKO, mag. Karin JURŠE, Milan FRAS, Janez URBAS, Katja 
GRABROVEC
Lektoriranje: Dr. Terezija ZORKO
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institucije in zavodi na območju občine Selnica ob Dravi. Posamezni izvodi se dostavijo 
sosednjim občinam in javnim knjižnicam.
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VZPODBUDEN POGLED V PRIHODNOST

Če želimo vedeti ali oceniti, kako živimo, je vsekakor nu-
jno, da se primerjamo z drugimi ljudmi, kraji ali pa tudi 
državami. Starejši veliko laže ocenimo ali ocenijo, kakšno 
življenje imamo. Včasih smo bili zadovoljni že s tem, da nis-
mo bili lačni in da smo se lahko med sabo družili ter pogo-
varjali o vsakodnevnih temah. Jasno je, da želimo z delom 
in s tem razvojem izboljšati svoj življenjski standard, ven-
dar ta ne sme biti osnovni in edini cilj, ki ga imamo pred 
sabo. Vztrajnost in potrpljenje sta pomembni lastnosti, ki 
nam omogočata, da zastavljene cilje dosežemo po pravi, 
varni in pravični poti. Nekateri želijo oziroma hočejo svoj 
standard izboljšati kar čez noč ali v nekaj letih, in če tega 
ne dosežejo, so razočarani. Za svoj neuspeh krivijo druge, 
na koncu pa tudi državo v kateri živijo.

Zavedati se moramo, da je lokalna skupnost oziroma 
država nastala zaradi nas, ljudi, in ne nasprotno, zato smo 
za stanje in razpoloženje v njej odgovorni sami. Pred-
stavnike oblasti izbiramo sami, zato se ne moremo izgov-
arjati na koga drugega. Slovenci imamo dolgo zgodovino, 
iz katere bi se lahko več naučili oziroma nam bi morala 
služiti kot osnova za odločitve, ki jih sedaj sprejemamo, pa 
tudi čas, v katerem živimo, je prelomen. Slovenci smo se 
bojevali v dveh svetovnih vojnah, enkrat na eni potem na 

drugi strani, pa tudi med sabo in slednje je za nas težko 
razumljivo. Tudi ta del naše zgodovine moramo sprejeti, 
želimo pa, da se nikoli več ne ponovi. Nimamo pravice, da 
mlade prepričujemo o eni ali drugi resnici ali prepričanju. 
Mladi se morajo sami odločiti, kaj želijo in pričakujejo od 
prihodnosti. Mora pa jim biti omogočeno, da si tako ali 
drugače ustvarijo svoje videnje preteklosti iz zgodovinskih 
virov ter tako obogateni sprejemajo odločitve, ki jih bodo 
njihovi predstavniki  oziroma  somišljeniki zagovarjali v 
vseh vejah oblasti.

Verjamem, da smo Slovenci sposobni za dialog, ki naj bo 
podkrepljen z argumenti in dejstvi  ter za sprejemanje 
kompromisnih rešitev, ki so edini možen izhod v družbi, 
s tako različnimi pogledi na enake dogodke ali dejanja. 
Vsekakor je bolje, da se dogovarjamo in usklajujemo več 
let, kot pa da le en dan med seboj obračunavamo nasilno. 
 
V nadaljevanju bom predstavil glavne aktivnosti, ki pote-
kajo v naši občini. Občinski svet je sprejel proračun za leto 
2011, ki je osnova za delo tako župana kot občinske uprave. 
Glede na zastavljene naloge in načrta razvojnih programov 
smo vse naloge že pričeli izvajati, večina pa jih je že tudi 
pred zaključkom. Na področju kanalizacije za našo občino, 
ki je, kot že veste, skupni projekt za zgornje Podravje, smo 
pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja. Ta je osnova za 
pripravo razpisa za izvedbo. Spomladi naslednjega leta 
pričakujemo začetek del.  Na področju vodooskrbe  bomo 
v tem letu zaključili gradnjo vodohrana ter njegovo zasutje 
z zemljo in uredili okolje. Hkrati imamo v izdelavi tudi pro-
jekt za izvedbo kanalizacije na trasi vodovoda od glavne 
ceste G1-1 v Bistrici do vodohrana.

Pridobljeno imamo gradbeno dovoljenje za kulturno-
turistični center s knjižnico in gradbeno dovoljenje za 
gradnjo kotlovnice na lesno biomaso, ki bo namenjena ob-
jektom javnega pomena, to so šola, vrtec, kulturni center, 
telovadnica, gasilski dom in morda še kaj. 

Izdelani sta projektni nalogi, katerih nosilec je Direkcija 
RS za ceste, in sicer za tretjo fazo ureditve prometa skozi 
center vasi s pločniki in tretjim zavijalnim pasom. Druga 
pomembna naloga, ki je že tudi v izdelavi, pa je ureditev 
cestišča in pločnikov od osnovne šole do Hidroelektrarne 
Fala. Naša občina je v lanskem letu naročila izdelavo ide-
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jnih zasnov za ureditev cestišča in pločnikov s kolesarsko 
stezo od pokopališča do križišča proti Sv. Duhu na Ostrem 
vrhu. Tako imamo sedaj znane rešitve ureditve ceste G1-1 
in pločnikov  s kolesarsko stezo v dolžini skoraj 5 kilome-
trov.

Največ sredstev v tem letu pa smo vložili v gradnjo in rekon-
strukcijo cest v več delih naše občine in sicer v Gradišču na 
Kozjaku, pri  Sv. Duha na Ostrem vrhu, v  cesto na Fali, cesto 
na Spodnjem Slemenu, rekonstrukcijo ceste proti Gosaku 
in še nekaj manjših odsekov. Za ta del investicijskih vlaganj 
kandidiramo tudi za državna sredstva, ki so namenjena ko-
munalni infrastrukturi v višini okoli 130.000 evrov. Izpolnili 
smo vse pogoje za pridobitev teh sredstev, vendar pa se 
lahko zgodi, da bomo morali zaradi varčevanja na državni 
ravni del teh sredstev prenesti v naslednje leto, to pome-
ni, da bomo morali naše obveznosti do izbranih izvajalcev 
poravnati z lastnimi sredstvi.Iz tega sledi, da bomo morali 
tudi na občinski ravni popraviti naš proračun in prispevati 
svoj delež k varčevalnim ukrepom. Znano je, da imamo na 
področju družbenih dejavnosti večino sredstev že rezervi-
ranih ali razdeljenih, podobno je na področju sociale, tako 
da nam ostane možnost varčevanja pri investicijah, mate-
rialnih stroških, stroških dela, nakupih zemljišč in še kje. 
Vsekakor se bomo trudili, da bodo predlagani varčevalni 
ukrepi čim manj vplivali na izpolnjevanje zastavljenih ciljev.

Soglašam, da so ukrepi varčevanja nujni na vseh nivojih 
družbe, še pomembneje pa je, da pokažejo zgled najvišji 
organi države. Menim, da bo potrebno drugače poraz-
deliti bremena in s tem zmanjšati socialne razlike ter 
ponovno utrditi srednji razred, ki tako ali drugače nosi 
razvojne odločitve in je baza vsake skupnosti. Zavedati se 
moramo, da država sama nima denarnih sredstev, ampak 
jih ustvarjamo zaposleni, zato bi morali pri ljudeh okrepiti 
občutek dolžnosti, da vsak po svojih zmožnostih prispe-
va za razvoj in obstoj celotne družbe. Imam občutek, da 
večina razmišlja, kaj moramo dobiti, kakšne so naše prav-
ice, marsikaj so nam vzeli, zanemarjamo pa drugo stran, 
kdo naj kaj ustvari in kako.
Prepričan sem, da smo sposobni po poti dialoga, argu-
mentov, kompromisov ustvariti pogoje, ki bodo baza za 
pravičnejšo porazdelitev tako obveznosti, dolžnosti kot 
tudi pravic, lastnine in svobode.

Spoštovane občanke in občani, živimo v času, ko je potreb-
no biti realen, in ne glede na to, da so krivice močno 
prisotne in krivci še niso kaznovani, gledati na našo pri-
hodnost s svetle strani, ker vemo, da je življenje sestav-
ljeno iz vzponov in padcev. Sedaj je na vrsti nov vzpon.

Župan
Jurij Lep

BESEDA ODGOVORNEGA 
UREDNIKA

Slobodan TATALOVIČ

Dolgo, vroče, lahko bi tudi dejali indijansko poletje je za nami. Kot da je delna 
julijska, avgustovska in septembrska vročina vse tako polenila, da me je bilo že 
kar strah. Zakaj strah? Zato, ker do konca avgusta nisem imel še skoraj noben-
ega prispevka. Sem mislil, da ste kar nekako pozabili na naše novice. Izkazalo 
pa se je, da je bil strah popolnoma odveč. Prispevki so začeli kar deževati v 
uredništvo. Vsakodnevna, moreča turobnost kot posledica nenehnega bom-
bardiranja medijev s slabimi novicami kar izgine, ko iz vaših prispevkov vidim, 
da življenje vsakodnevnim apokaliptičnim napovedim navkljub teče dalje. Pa 
šole in vrtci so zopet odprli vrata in kako lepo je zopet poslušati otroški živžav. 
Ja, življenje teče dalje.

Zgodnjejesenska seja uredniškega odbora je za nami. Zasedba na seji je bila 
standardna – vsi tisti, kot zmeraj. Šele nekaj dni po prestani bolezni in oper-
aciji se je je udeležila tudi dr. Zinka ZORKO. Izrekam poklon njeni predanosti 
svojemu delu. Delo uredniškega odbora poteka mirno in nekonfliktno. In jesen 
je tukaj. 
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Kar pestro dogajanje je za nami – od zadnje številke 
Selniških novic. Že iz vsebine in števila prispevkov, ki ste 
nam jih poslali, je videti, da se je v našem okolju marsikaj 
dogajalo. Do počitnic je občinski svet delal s polno paro. In, 
žal, moram zopet zapisati – tudi nekateri ne dobromisleči 
so delali s polno paro. Dežurni vsevedi in razlagalci edine 
resnice vedo povedati, da je vse zanič, da je vse zgrešeno. 
Z njim značilno vehemenco razlagajo tistim, ki jih še sploh 
hočejo poslušati, kako le oni vedo, kako se stvarem streže. 
Navkljub dejstvom, da v svojem življenju, skoraj brez 
izjeme, še niso nič pametnega storili.

Življenje pa teče dalje. Dostikrat trdo, dostikrat žalostno, 
največkrat pa lepo. Kar lep občutek je, ko ugotavljaš, da 
se nikakor ne pustiš zastrupiti dežurnim vsevedom. Lep 
občutek je to zaradi tega, ker znova in znova ugotavljaš, 
da je večina ljudi delavnih in nepokvarjenih in da je med 
nami tudi dosti neozdravljivo veselih ljudi. Dežurni razl-
agalci resnice bodo z grozo ugotovili, da se slednji znajo 
celo poveseliti in da se jim kljub težavam, ki jih tarejo, na 
usta prikrade nasmešek. In ravno zato z veseljem objavlja-
mo prispevke, ki povedo vse o vaši ustvarjalnosti, o vašem 
delu in o vaši volji do življenja.

Poleg stalnega nagovora župana Jurija LEPA in besede  
moje malenkosti boste v tej številki našli še zapis našega 
zvestega sodelavca Janeza URBASA o srečanju zame-
jski Slovencev na Slemenu in o zdravilnih zeliščih, naša 
lektorica dr. Zinka ZORKO nadaljuje z zapisi o oglarjenju 
na Kozjaku. Seveda se nismo izognili zapisom o prvem 
šolskem dnevu na naših šolah in v vrtcih, pišemo pa še 
o dogajanjih med praznovanjem občinskega praznika in o 
srečanju Gradišč Slovenije. Damjana OČKO obširno piše 
o tem, kako je Turistično društvo Selnica ob Dravi nag-
rajence zlate vrtnice, ki skrbijo za lepo in urejeno okolje, 
nagradilo s priznanjem in z izletom v Botanični vrt Ljublja-
na. Turistično društvo predstavlja program dogajanja ob 
Prazniku jabolk. Vodja policijskega okoliša Marko VIRTNIK 
se za dalj časa poslavlja in poleg nasilja v družini, ki ga v ob-
ravnava v svojem prispevku, predstavlja novega vodjo var-
nostnega okoliša – Boštjana MOTALNA. Snaga iz Maribora 
nam predstavlja nov način zbiranja odpadne embalaže. 
Po daljšem času so se s prispevkom oglasili selniški gasilci. 
Poleg vsega naštetega pišemo tudi o gorskem teku k Sv. 
Duhu na Ostrem vrhu, o dosežku pikado ekipe iz BaraB, 
o kuhanju pohorskega piskra na Rogli, o večeru ljudske 
glasbe v Gradišču na Kozjaku, o obnovi mrliške vežice pri 
Sv. Duhu na Ostrem vrhu, objavljamo pa tudi tri pesmice 
Hilde ŽAVCER. Še na dve objavi želim posebej opozoriti – 

prva je o praznovanju devetdesetletnice Zalike GORENŠEK 
in Ludvika HODNIKA, druga pa je stalna rubrika, v kat-
eri objavljamo stare fotografije. Že smo mislili, da nam 
bo starih fotografij zmanjkalo. Pa sta se pojavila Dragica 
LEŠNIK in Niko IVANUŠA ter nam prijazno odstopila veliko 
starih fotografij. Kar nekaj jih objavljamo že v tej številki. 

SpOšTOVAne brALke In brALcI !

Pred nami je jesen. In zopet bom zapisal, da je to zame 
najlepši letni čas. Čudovita paleta jesenskih barv nas zopet 
spominja, da je pred nami čas, ko se »žanje« tisto, kar smo 
sejali. Pred nami je čas trgatev in je čas, ki si ga vsakdo za-
polni po svoje. V uredništvu vam vsem skupaj, spoštovane 
bralke in bralci, želimo lepo jesen. Poleg tega vam želimo 
še obilo prijetnega branja in uspešno reševanje križanke. 

Vaš urednik 
Slobodan TATALOVIČ



6

Občina Selnica ob Dravi

NOVO ŠOLSKO LETO V VRTCU

Tudi v vrtcu se s 1. septembrom začne novo šolsko leto, 
čeprav smo skupaj preživljali tudi poletne dneve, ko nis-
mo bili na počitnicah in dopustih. Poleti smo se družili 
v mešanih skupinah v stavbi vrtca, igralnice v šoli pa so 
samevale. Zato je bil že čas, da jih spet napolnijo otroci, 
njihov smeh, pesmice, izdelki … 
Tako kot gredo šolarji septembra v višji razred, tudi otroci 
iz vrtca napredujejo v starejše skupine, v katerih srečajo 
stare in nove prijatelje, mnogi pa dobijo tudi novo vzgo-
jiteljico in njeno pomočnico ali pomočnika.  Ker imajo sku-
pine v vrtcu svoja imena, se bodo otroci odslej imenovali: 
Bibe, Balončki, Škrati, Žogice, Smrkci, Metuljčki, Ribice in 

tudi vizijo našega vrtca:
»Vrtec je prostor, kjer otroku ponujamo varno, zdravo 
in spodbudno okolje, v katerem prispevamo k razvoju 
temeljev otrokove osebnosti, skrbimo za njegov telesni, 
miselni, čustveni in socialni razvoj ter vzpostavljamo zau-
pen sodelovalni odnos z njegovimi starši.
Vrtec otroku pomeni njegov drugi dom, saj mu daje var-
nost, toplino, druženje z vrstniki, nova doživetja, prido-
bivanje novih znanj in veščin ter možnost za raziskovanje 
in razvijanje ustvarjalnosti.
Vloga vzgojiteljic in drugih strokovnih delavcev vrtca post-
aja vedno bolj pomembna, saj prispeva k pripravi otroka 
na življenje in vseživljenjsko učenje. Naše poslanstvo je, da 
otroka sprejemamo, mu dajemo oporo in sledimo njegov-
im potrebam ter spodbujamo njegov individualni razvoj. 
Skrb za profesionalni razvoj vseh strokovnih delavcev je 
zato za nas izrednega pomena.«

Selniške novice 13/oktober 2011

Mavrice. 
Veseli smo, da imamo v našem vrt-
cu ponovno devet skupin, od tega 
štiri v stavbi vrtca, štiri v prostorih 
šole in eno na podružnični šoli Sv. 
Duh na Ostrem vrhu. V vrtec je 
vpisanih 137 otrok; v treh skupinah 
centralne enote vrtca je 40 otrok 
1. starostnega obdobja, v preosta-
lih petih skupinah je 91 otrok 2. 
starostnega obdobja, na enoti Sv. 
Duh na Ostrem vrhu pa je 6 otrok 
mešanih starosti. 
Tudi letos smo strokovni delav-
ci vrtca v sodelovanju s šolsko 
knjižničarko izdelali vsebinsko bo-
gato Publikacijo vrtca z željo, da bi 
bila staršem kot vodnik skozi leto, 
ki je pred nami. Vanjo smo zapisali 



željah in interesih. Za otroke 1. starostnega obdobja bomo 
pripravljali plesne bibarije in pravljične ure, otroci 2. sta-
rostnega obdobja pa bodo lahko izbirali med potujočo 
pravljico, bralno značko Palček Bralček, športnim pro-
gramom Zlati sonček, vajami pevskega zbora, plesnimi 
uricami, taborniškim krožkom in EKObralno značko. Otroci 
bodo zahajali tudi na pravljične urice v šolsko knjižnico, 
s katero uspešno sodelujemo že vrsto let. Tako vzgaja-
mo bodoče bralce, k sodelovanju pa smo pritegnili tudi 
starše, ki s svojimi malčki knjižnico pogosto obiščejo. 
Otroke pa bomo razveselili tudi z lutkovnimi predstavami, 
ki jih izvajamo strokovni delavci vrtca v tednu otroka in v 
prazničnem decembru.
Življenje v vrtcu teče nekoliko drugače tudi ob posebnih 
dnevih in tednih. Načrtujemo jih v času praznikov in poseb-
nih dnevov ter tednov šole, s katero pri izvedbi le-teh tudi 
sodelujemo. Že tradicionalno so to: praznični decembrski 
dnevi, teden ustvarjalnosti v začetku februarja in zeleni 
teden konec aprila. Za otroke so še posebej pomembni 
dnevi, ki so namenjeni druženju in sodelovanju s starši. 
Za vse nas pa so zelo pomembne prireditve, namenjene 
predstavitvi našega dela. Z zaključno prireditvijo otrok 2. 
starostnega obdobja se vključujemo v program prireditev 
v sklopu praznovanja občinskega praznika in takrat smo še 
posebej veseli obiska g. župana.

Na igrišču našega vrtca raste že kar nekaj dreves, ki smo jih 
posadili skupaj s Turističnim društvom Selnica ob Dravi, in 
želimo si, da bi trajno raslo in se razvijalo tudi naše dobro 
sodelovanje s krajem in občino, našo ustanoviteljico. 

 prispevek in fotografije: 
Ladislava MILOšeVIĆ, 

pomočnica ravnateljice za vrtec
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Obveščanju staršev je namenjena tudi rubrika vrtca na 
šolski spletni strani (www.os-selnica.si), kjer objavljamo 
aktualne informacije in prispevke o minulih ali prihajajočih 
dogodkih, poseben čar pa ji dajejo utrinki iz življenja vrtca, 
ujeti v fotografski objektiv.
Naš vrtec si prizadeva za svoj razvoj tako na profesional-
nem, medosebnem, vzgojnem  in drugih področjih. S tem 
namenom smo oblikovali Razvojni načrt vrtca Selnica ob 
Dravi, ki predstavlja dokument lastnega razvoja vrtca in 
profesionalnega razvoja strokovnih delavcev za obdobje 
naslednjih petih let (2011–2016).

Kvalitetni rasti in poglabljanju dobre prakse so namenjeni 
tudi projekti vrtca. Tako bomo že  tretje leto razvijali pro-
jekt Zdrav vrtec. Ponovno se bomo vključili v projekt Varno 
s soncem, namenjen ozaveščanju in zaščitnemu ravnanju 
pred škodljivimi vplivi sončnega sevanja. Na enoti Sv. Duh 
na Ostrem vrhu bodo nadaljevali izvajanje projekta Turi-
zem in vrtec - radovedno drevo. 

Strokovni delavci vrtca v vsakdanji potek življenja in dela 
v vrtcu vnašamo tudi dodatne vsebine, t. i. obogatitvene 
dejavnosti, ki otrokom dajejo možnosti izbire po njihovih 
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VIZIJA ŠOLSKEGA LETA 2011/12 NA 
OŠ SELNICA OB DRAVI

Ob vstopu v novo šolsko leto smo 
se že tradicionalno zbrali pred vho-
dom šole, kjer so učence in starše 
pozdravili gospa ravnateljica, gos-
pod župan in policist Policijske 
postaje Ruše; v enaki zasedbi so se 
udeležili sprejema učencev v šolo 
tudi na obeh podružnicah.  Vsak 
od njih je navzoče nagovoril s svo-
jimi besedami, pa vendar so vsi 
povedali enako – da bi bilo šolsko 
leto uspešno, varno, da bi temeljilo 
na medsebojnem sodelovanju, zau-
panju in spoštovanju vseh, ki smo 
kakorkoli povezani s šolo. Vanjo je 
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letos prvič vstopilo tudi štirideset novih učencev, sedaj že 
naših mezinčkov, ki so ponosno zasedli vsak svoj prostor v 
učilnicah, v mesecu oktobru pa bodo uradno sprejeti tudi 
v Skupnost učencev šole. 

Čeprav je šolsko leto šele na začetku, je večina dejavnosti 
načrtovanih. Nadaljevali bomo izvajanje kvalitetnega pou-
ka, ki bo ob uporabi informacijske tehnologije in medpred-
metnem povezovanju vzpodbujal aktivno vlogo učencev, 
njihove izkušnje ter kritično in ustvarjalno mišljenje. Kot 
EKO, Zdrava in Kulturna šola bomo skrbeli za optimalen 
celostni razvoj naših otrok, si prizadevali za uresničevanje 
Vzgojnega načrta, Pravil šolskega reda in Razvojnega 
načrta OŠ Selnica ob Dravi. Učenci se bodo imeli možnost 
prostovoljno vključiti v široko paleto interesnih dejavnos-
ti, v katerih bodo razvijali svoja močna področja, usvajali 
nova znanja, se družili, zabavali …

Še naprej bomo skrbeli za urejenost šolskega prostora in 
okolice, se vključevali v aktivnosti evropskega leta med-
generacijske solidarnosti in učenja, se povezovali z vrt-
cem, sosednjimi osnovnimi in srednjimi šolami ter šolami 
v tujini. Učenci, ki obiskujejo pouk nemščine, bodo sode-
lovali s partnersko šolo iz avstrijskega Ehrenhausna, učenci 
podružnične šole Sv. Duh na Ostrem vrhu bodo nadaljevali 
sodelovanje z učenci iz Lučan, v okviru angleškega jezika 
pa bodo učenci sodelovali v projektu iEARN (projektno 
sodelovanje med učenci in učitelji). 

Sprejeti smo bili tudi k sodelovanju v projektu 
»Opolnomočenje učencev z izboljšanjem bralne pismenos-
ti in dostopa do znanja«, ki ga izvaja Zavod RS za šolstvo in 
traja dve leti. Osnovni namen tega razvojnega projekta je 
prispevati k zagotavljanju enakih izobraževalnih možnosti, 
izboljšati dostop do kakovostnega izobraževanja in v učni 
proces integrirati učinkovite strategije za doseganje višjih 
ravni bralne pismenosti. Načrtovali smo še nekaj šolskih 
projektov (Junaki našega časa, Rastemo z glasbo, Evrop-
ska vas, EKObranje, Učimo se angleščino), katerih vsebine 
bomo smiselno razširili na več razredov, nato pa usvojeno 
znanje na različne načine predstavili staršem, učiteljem … 
V mesecu septembru bomo z igro Show strahov nastopili 
na prireditvi Festival za tretje življenjsko obdobje v Can-
karjevem domu v Ljubljani. 
Ker je pred nami res veliko dejavnosti, ne bomo naštevali 
vseh. V uvodniku Publikacije za šolsko leto 2011/12 je za-
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pisala naša ravnateljica, ga. Jožica Oz-
mec: »Vizija šolskega leta, ki je pred 
nami, vključuje strokovno, ustvarjal-
no in timsko delo, katerega osnovni 
cilj so aktivni, uspešni in zadovoljni 
učenci, posledično pa tudi starši in 
delavci šole.« Res je, počitnice so za 
nami, pred nami pa veliko ustvarjal-
nega druženja, ki ne bo prineslo 
le novih znanj in osebnostne rasti, 
temveč tudi številne ljubezni, simpa-
tije, prijateljstva … 

besedilo: Maja VAČUn
Foto: Jasna HUDe

USPEH OTROK PODRUŽNIČNE ŠOLE 
SV. DUH NA OSTREM VRHU 
NA 2. LIKOVNEM NATEČAJU 

»IMEJMO ŽIVALI RADI«
OŠ Tone Čufar iz Maribora je letos organizirala 2. otroški 
likovni natečaj z naslovom Ara je pobegnila. Med 1000 
prispelimi likovnimi izdelki so bile tudi umetnine otrok iz 
podružnične šole in vrtca Sv. Duh na Ostrem vrhu. Izbrati 
10 najboljših je bila za komisijo zelo težka naloga, kajti vsa 
dela so bila domiselna in izvirna. Otroci iz različnih šol in 
vrtcev so pokazali, da živalska tematika spodbudi pri njih 
veliko ustvarjalnosti. In prav med temi desetimi je bilo 
izbrano in nagrajeno delo naše 5-letne Zale ADAM, pod 
vodstvom mentorice Nevenke SAGAJ. Zala je na steklo 
naslikala ribico Aro, ki prosi, naj jo ljudje pustijo živeti v 
čisti vodi, da zaradi onesnaževanja ne bo morala pobeg-
niti. Nagrajenka, starši in mentorica so bili povabljeni na 
odprtje in ogled razstave ter podelitev nagrad in priznanj 
najboljšim. Prireditev je bila v Literarni hiši Maribor in 
galeriji RRRudolf na Lentu v Mariboru. To je bil velik uspeh 
za našo šolo in vrtec s tako majhnim številom otrok in ve-
lika promocija za naš kraj.

pripravili: 
nevenka SAGAJ, vzgojiteljica
Damjana OČkO, profesorica
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NOVO ŠOLSKO LETO NA PODRUŽNIČNI 
ŠOLI SV. DUH NA OSTREM VRHU

Jopice nisem oblekel že od maja!  
Zdaj pa sem zlezel v naročje pleteno:
jutra so hladna, listje rumeno, 
vreme nagaja … A mi je – vseeno!
Spet sem prijatelje srečal v šoli! 
Popoldne se bomo lovili naokoli!
Čakajo nas čarobni svetovi!
Všeč so mi zvezki – prazni in novi;
v vsakem je skrito pričakovanje …  
(barbara Gregorič Gorenc)

Polni pričakovanj smo pričeli novo 
šolsko na podružnični šoli pri Sv. Duhu 
na Ostrem vrhu. Letos je na naši šoli 
en kombiniran oddelek. Pouk po-
teka hkrati za več razredov skupaj. V 
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prvem razredu je ena učenka, dva učenca sta v drugem 
razredu in dve učenki v četrtem razredu. Skupaj pet otrok. 
Kombinirani pouk nekateri, zaradi nepoznavanja, dojema-
jo kot tabu temo, kot nekaj manjvrednega. Otroci, ki so 
vključeni v kombinirane oddelke, imajo veliko prednosti in 
niso za nič prikrajšani, po znanju pa so enako uspešni kot 
njihovi vrstniki na matični šoli. Zaradi načina dela njihove 
potenciale lahko razvijemo do največje možne mere, tudi 
na socialnih in komunikacijskih področjih. Pri nas vsi nas-
topajo na proslavah, ker jih je tako malo, da ne moreš de-
lati izbora. Vsak učenec se ima priložnost izkazati. Za to so 
otroci na matični šoli prikrajšani. Čeprav poučujem tri raz-
reda hkrati,  je otrok v oddelku tako malo, da se nihče ne 
more skriti, in se lahko posvetim vsakemu posebej. Kom-
binirani pouk prinaša spontano učenje mlajših od starejših, 
starejši pa prevzamejo vlogo starejšega brata ali sestre. V 
kombiniranem oddelku učenci vsako snov slišijo večkrat, 
tako da sposobnejši, mlajši učenci marsikaj poberejo kar 
spotoma. Starejši pa laže sprejemajo stvari, ki jih morda 
prejšnje leto niso razumeli, ker so že toliko dozoreli. Otroci 
so strpni drug do drugega in nimamo težav z disciplino. Ko 
usvajamo novo snov z enim razredom, učenci drugih raz-
redov, ki imajo v tem času samostojno zaposlitev, strpno 
počakajo na moja navodila, če prej končajo delo. Učitelja 
na podružnični šoli že sam način dela sili, da je bolj ust-
varjalen in tako spotoma uresničuje tisto, čemur danes 
pravimo sodoben pouk.
V isti stavbi deluje tudi vrtec. Vanj je letos vključenih šest 

otrok različne starosti. Na šoli vlada družinsko vzdušje. 
Vse delamo skupaj. Šola daje kraju identiteto, in če je še 
tako majhna, ohranja značilnosti in posebnosti kraja. Šola 
na vasi predstavlja kulturno središče, kjer se ob različnih 
prireditvah, delavnicah in sejmih srečujejo različne gener-
acije, kjer se ohranja vse tisto, kar je za kraj pomembno 
in vredno. Tudi letos bomo organizirali kostanjev piknik 
z eko delavnicami iz naravnih materialov. V adventnih 
delavnicah bomo izdelali adventne venčke in jih ponudili 
krajanom na prvo adventno nedeljo v Avguštinovi kapeli. 
Obiskal nas bo dedek Mraz in obdaril otroke, tudi tiste, ki 
še niso vključeni v šolo ali vrtec. Skupaj s pevskim zborom 
Lipa bomo izpeljali prireditev ob materinskem dnevu. V 
različnih tehnikah bomo skupaj s krajani barvali jajca pred 
veliko nočjo. Sodelovali bomo na različnih literarnih in 
likovnih natečajih ter tako predstavljali našo šolo in kraj zu-
naj naše občine. Skozi vse šolsko leto bomo izvajali projekt 
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Moj domači kraj nekoč in danes. Izvedli bomo bralni večer. 
Z različnimi aktivnostmi bomo ohranjali urejeno in čisto 
okolico šole. Izdelke naših otrok si boste lahko ogledali na 
stojnici pred našo šolo in na oglasni deski na vasi. Veliko 
aktivnosti bomo izvajali tudi skupaj s podružnico Gradišče 
na Kozjaku in matično šolo. 
Z našimi otroki  razvijamo pripadnost kraju, gradimo pozi-

tiven odnos do našega okolja, se učimo bivanja v manjši 
skupnosti, za katero je značilna tudi večja povezanost med 
posameznimi člani. Vloga naše šole ni zgolj izobraževalna, 
ampak vpliva tudi na razvoj podeželja.

besedilo in fotografije: 
Damjana OČkO, profesorica

OHRANIMO LJUDSKO IZROČILO
Objavljamo nekaj slik in z zaključnega projekta OHRANIMO 
LJUDSKO IZROČILO NA OŠ Selnica ob Dravi - PODRUŽNICI 
Gradišče na Kozjaku. Učenci so pripravili razstavo zelišč 
in starih predmetov. Naredili so tudi šolsko glasilo Bilo 
je nekoč, ki je na ogled v knjižnici OŠ Selnica ob Dravi. V 
šolo smo povabili tudi naše babice, ki so nam povedale ve-
liko zanimivega iz časov, ko so same ‘’gulile’’ šolske klopi. 
Življenje takrat ni bilo lahko, je pa bilo bolj sproščeno, pris-
tno, igrivo in povezano. 

Učenci so na zaključnem nastopu pokazali svoje znanje 
o slovenskem ljudskem izročilu staršem, delavcem šole 
in krajanom Gradišča. Peli so ljudske pesmi, igrali ljudske 
zbadljivke in šaljivke, plesali folkloro, igrali ljudske igre in 
pokazali nekatera dela, ki so jih opravljale naše babice in 
dedki: mletje kave, paša krav, mlatenje pšenice, oslovska 
klop. 
Vse to se je navezovalo na slovenske pokrajine.
•  Koroška pesem: Po Koroškem, po Kranjskem;
•  štajerska: Gregčev Peter;
•  belokranjsko kolo: Igraj kolo in Štajerska: špic polko;
•  primorska pesem: o Strini in igra Pandolo;
•  ribniška pesem, ki jo je zaigral na frajtonarico mladi An-

drej Hartman;
•  prekmursko pesem: Marko skače pa so učenci zaigrali 

na Orffove male instrumente.

Bilo je ravno in ob pravem času, saj je tisti teden pred 
zaključkom pouka naša država praznovala 20 let obstoja.

prispevek in fotografije: 
nataša JAVOrnIk
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DRUŽENJE TREH GENERACIJ
Na dan druženja treh generacij smo 
se Gradiščani odpravili peš k svojim 
prijateljem k Sv. Duhu na Ostrem 
vrhu. Na poti so nas spremljali lepo 
vreme, svež zrak in prijeten klepet 
treh generacij. Pri Sv. Duhu so nas pri-
jazno pozdravili učenci, otroci iz vrtca, 
učiteljica, vzgojiteljica in kuharica. 
skupaj smo se igrali, klepetali in tek-
movali v štafetnih igrah. 
Ko smo se okrepčali, smo se odpravili 
nazaj proti Gradišču. Bilo je lepo in 
želimo si še več podobnih druženj.

prispevek in fotografije:
nataša JAVOrnIk

prIJATeLJSTVO

Prijateljstvo je kot korenina,
ki nikoli ne mine.

Na pomlad vzklije,
a na zimo se skrije.

Ni lepšega kot večno
poželenje, da te vidim,

s teboj govorim in
pristno prijateljstvo gojim.

Ko si mračen in temačen,
lahko poveš, kod hodiš peš,

ali kod se pelješ…do nebes,
čeravno prav ne veš.

Lepo je imeti prijatelja,
čeprav je to tvoja zvesta hči,
ki z družino vedno in povsod

budno nad menoj bedi.

Hvala, ti zlata hči,
druge besede ni.

Tvoja dobrota pri meni spi,
se veseli in me vedno

z neskončno ljubeznijo bodri.

Hilda ŽAUCER
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Prehod na nov način zbiranja 
odpadne embalaže

V mesecu oktobru bo Snaga uvedla nov način ločenega 
zbiranja odpadne embalaže po sistemu “od vrat do vrat”. 
Vse doslej je zbiranje odpadne embalaže potekalo na 
ekoloških otokih v zabojnikih z rumenim pokrovom. Te 
zabojnike bo Snaga z uvedbo novega sistema umaknila z 
ekoloških otokov.

Zakaj sprememba načina zbiranja?
V skladu z zakonodajnimi zahtevami bo potrebno v pri-
hodnje ločeno zbrati večje količine odpadne embalaže. 
NovI sistem, v katerem posamezna gospodinjstva individ-
ualno ločeno zbirajo odpadno embalažo, je bolj prilagojen 
gospodinjstvom, saj  teh odpadkov ni potrebno  odnašati 
na ekološke otoke, ampak jih zbirajo kar doma. Na ta način 
se lahko zagotovi, da bo količina ločeno zbrane odpadne  
embalaže v prihodnje narasla.

rumene vreče v hišah, zabojniki v blokih
Gospodinjstva, živeča v individualnih  hišah, bodo od-
padno embalažo zbirala v rumenih vrečah, ki jih bodo 
prejela v začetku meseca oktobra. Za razdelitev vreč po 
gospodinjstvih bo poskrbela občina. Vsako gospodinjstvo, 
ki je prijavljeno v sistem ravnanja z odpadki pri Snagi, bo 
prejelo 13 rumenih vreč, ki naj BI zadostovale do konca 
tega leta. Odvoz rumenih vreč se bo pričel v drugi polovici 
meseca oktobra. Povprečno ima vsako gospodinjstvo tako 
na voljo dve vreči na posamezni odvoz. Kolikor kakšnemu 
gospodinjstvu vreč zmanjka, je lahko odpadna embalaža 
zbrana tudi v kakšni drugi vreči, ki pa mora biti prozorna, 

saj je tako omogočen hiter pregled vsebine vreč, ki razen 
odpadne embalaže ne smejo vsebovati drugih vrst odpad-
kov. Gospodinjstva, ki živijo v večstanovanjskih objektih 
(blokih), ne bodo prejela rumenih vreč, saj bodo embalažo 
zbirala v zabojnikih z rumenim pokrovom, ki bodo postav-
ljeni v smetarnikih posameznih hišnih številk, se pravi v 
sklopu že instaliranih črnih in rjavih zabojnikov.
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Urniki odvozov odpadne embalaže bodo na 
položnicah
Odpadna embalaža se bo odvažala na štirinajst dni z 
običajnih odjemnih mest, kamor so gospodinjstva na 
dan odvoza dolžna nastaviti rumene vreče oziroma zabo-
jnike z rumenim pokrovom v primeru blokovne gradnje. 
Urnik odvozov se bo nahajal na hrbtni strani septembr-
skih položnic, ki jih bodo gospodinjstva prejela v začetku 
meseca oktobra. V primeru blokovne gradnje bo urnik 
odvozov nameščen na oglasnih deskah posameznih blo-
kov. Prav tako bo urnik odvozov možno dobiti na spletni 
strani Snage.

Med odpadno embalažo sodijo:
•  plastenke pijač, živil in pralnih sredstev, 
•  pločevinke pijač in živil, 
•  tetrapak pijač in živil, 
•  tube zobne paste, živil,
•  plastični lončki in krožniki, 
•  plastične vrečke, 
•  cigaretne škatlice, 
•  plastični in kovinski pokrovčki in zamaški, 
•  plastificiran ovojni papir, 
•  embalaža prehrambenih izdelkov, 
•  folija ...

Med odpadno embalažo je prepovedano 
odlagati:
•  embalažo nevarnih snovi, 
•  stekleno embalažo, 
•  plastične in kovinske izdelke, 
•  igračke, krtače, glavnike, 
•  zelo onesnaženo embalažo ...

Velja si zapomniti
Vsa embalaža, ki jo odvržemo bodisi v rumeno vrečo bodi-
si v zabojnik, mora biti suha in prazna, brez prisotnosti 
vsebin.  Razen tega je treba vso embalažo stisniti, saj na 
ta način zagotavljamo gospodarno polnjenje vreč in zabo-
jnikov. 
V pomoč pri ločevanju odpadkov bo vsako gospodinjstvo 
prejelo tudi Priročnik o pravilnem ločevanju odpadkov, v 
katerem je podrobno predstavljen način ločevanja vseh 
odpadkov, ki nastajajo v gospodinjstvih.

SnAGA, d.o.o.

INFORMACIJE O AKTUALNEM PROJEKTU 
HE KOZJAK

Za vse informacije in vprašanja o projektu ČHE Kozjak 
nas lahko obiščete na sedežu Dravskih elektrarn Maribor, 
Obrežna ulica 170.
V informacijski pisarni v prostorih občine Selnica ob 
Dravi bo še naprej vsak prvi in tretji ponedeljek v mes-
ecu, med 15.00 in 17.30 z vami gospod Kristjan Mravljak. 
Za vse lastnike zemljišč na območju gradnje ČHE Kozjak 
in daljnovodne povezave smo pripravili informacijski 
sistem, ki omogoča natančen pregled vseh načrtovanih ter 
predvidenih posegov v prostoru.

Vaše sporočilo ali vprašanje nam lahko pustite na tele-
fonskem odzivniku, ki vam je na voljo na brezplačni tele-
fonski številki 080 11 40.
Vse dodatne informacije vam je na voljo elektronski 
naslov: info@dem.si. 
Za vse informacij o projektu najdete tudi na naši spletni 
strani: http://www.dem.si/slo/razvojnemoznostidem/
crpalnahenadravi .

DrAVSke eLekTrArne MArIbOr

Selniške novice 13/oktober 2011
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»MI SMO PA IZ 
GRADIŠKE VASI DOMA«

pOZDrAV ObISkOVALceM
Gradišče na Kozjaku, kraj na obrobju občine Selnica ob 
Dravi, so tega dne obiskali Gradiščani z različnih koncev 
Slovenije. Z nami so bili: Gradišče nad Prvačino, Gradišče 
pri Vojniku, Gradišče pri Slovenj Gradcu, Gradišče pri 
Divači, Gradišče pri Štjaku, Gradišče Škofljica, Gradišče 
Podsreda, Gradišče pri Šentjerneju, Gradišče pri Lukovici, 
Gradišče pri Materiji, Gradišče pri Tišini in Gradišče pri 
Trebnjem. Seveda ne smemo pozabiti na domačine, obis-
kovalce iz okoliških krajev, iz Selnice in sosednje Avstrije. V 
Gradišču na Kozjaku se je srečalo okoli 1000 ljudi.

Da smo se lahko pokazali v najlepši in najboljši luči, je 
bilo potrebno veliko priprav. Vaški odbor se je skupaj z 
Občino Selnica ob Dravi na ta dogodek pripravljal kar ne-
kaj mesecev. Zadnja dva meseca pa smo za delo poprijeli 
vsi Gradiščani. V samem Gradišču in šolski okolici Gradišča 
(prebivalci Sp. Kaple) ni bilo hiše, ki ne bi sodelovala – po-
magala.

V pripravljalnem času so uredili okolica šole in dvorane, 
v dvorani so zamenjali okna, asfaltirali so del ceste do 
Avstrije, uredili so spomenik padlim borcem 2. svetovne 
vojne. Aktiv kmečkih žen in deklet iz Gradišča na Kozjaku 
je prevzel pogostitev vseh obiskovalcev. Postregle so jih s 
pecivom, kruhom z namazi ter z domačo zdravilno kaplji-
co. Poskrbele so za toliko dobrot, da so bili vsi siti. Izkazal 
se je tudi gradiški podmladek. Pripravili so družabne igre, 
v katerih so se pomerili Gradiščani Slovenije. Prevzeli pa 
so tudi organizacijo ogledov, in sicer so si obiskovalci lahko 
ogledali partizansko bolnišnico Drulek in muzej kmečkega 
orodja Lampret. Poskrbeli smo za postavitev kažipotov in 
transparenta, ki je zaželel dobrodošlico vsem, ki so prišli. 
Postavitev osrednjega prireditvenega prostora (šotor, 
oder, okolica) je zahtevala veliko naporov, saj je dan pred 
samo prireditvijo močno deževalo in naši moški so napeli 
vse moči, da so bili obiskovalci na suhem in čistem.

V soboto, 25. 6. 2011, ko je Slovenija praznovala 20. rojstni dan, je v Gradišču na kozjaku potekalo 11. že tradiciona-
lno srečanje Gradišč Slovenije.
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DObrOTe kMeČkIH Žen In DekLeT

Tudi v program prireditve je bilo vloženo veliko truda. 
Sodelovali so: moški pevski zbor Pavza, Ljudske pevke iz 
Gradišča, Ljudski godci iz Gradišča, učenci osnovne šole, 
folklorna skupina iz Lovrenca na Pohorju, humoristka Pep-
ekova Hanzika, mladinke Ksenija, Klara in Janja. Program je 
povezovala radijska napovedovalka Slavica Pečovnik Urh.

nASTOpAJOČI
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ODer
V poznih popoldanskih in večernih urah je za zabavo 
poskrbel ansambel STIL 5, ki je na noge dvignil ves šotor.
Še enkrat bi rada pohvalila prizadevno delo domačinov, 
ki so dihali za to prireditev in si prizadevali, da bi se kraj 
pokazal v najlepši luči. Iskrena hvala za vse, za ves vložen 
trud. Hvala Občini Selnica ob Dravi za finančno podporo. 
Še posebej pa hvala županu Juriju Lepu in Slobodanu 
Tataloviću, ki sta se aktivno vključila v organizacijo pri-
reditve. Hvala, da tako dobro sodelujemo.
Zvečer smo predali štafeto oz. organizacijo naslednjega 
srečanja Gradiščanom iz Gradišča pri Šentjerneju. Zagoto-
vo se tam ponovno srečamo združeni s pesmijo »Mi smo 
pa iz Gradiške vasi doma«.
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GOSTJe

In DOMAČInI
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                                                              pripravila: 
Jožica VOLMAJer – predsednica VO

Fotografije: rado GrIL, Slobodan TATALOVIČ   

Selniške novice 13/oktober 2011
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SREČANJE ZAMEJSKIH SLOVENCEV 
NA SLEMENU

˝Slovenec sem! Tako je mati d’jala …˝, ponarodelo pesem 
Gustava Ipavca  smo na Sp. Slemenu pri propadajoči in 
zapuščeni šoli tokrat slišali že sedmo leto. Pesem se sliši 
vedno glasneje in močneje. Je to klic na pomoč? Ne samo 
za zamejske Slovence, katerim uspeva udejanjatI svoje 
sanje, temveč za nas, ki živimo v domovini, kjer ne veljajo 
nobene izmed človeških vrednot. Veselimo se lahko, da 
večina naših rojakov živi v bistveno boljših razmerah, kot 
je to bilo pred našim prvim srečanjem na Sp. Slemenu.

Nasmejan ob prihodu na Sp. Slemen je bivši predsednik 
KKZ iz Celovca dr. Janko Zerzer rekel: ˝…Vesel sem, da sem 
tukaj, nam na Koroškem je uspelo ..˝ Na svoji majici je 
imel napis, ki je povedal vse: ˝Kärnten-Koroška˝.
Sončno jutro je vlilo novega upanja ne samo na boljši jutri, 
temveč tudi na srečanje ob lepem vremenu in tekmovan-
je v kuhanju jedi, značilnih za posamezno pokrajino, od 
koder prihajajo udeleženci. Srečanja so se udeležili pred-
stavniki zamejskih Slovencev iz Avstrije, Italije, Madžarske 
in Hrvaške, tukaj pa so bili tudi naši prijatelji iz Prekmurja, 
Koroške in Štajerske. 
Medtem ko se je deset ekip intenzivno pripravljalo na 
kuhanje in imelo nemalo težav s pripravo ognja, so nji-
hovi kolegi pripravili kulturni program, ki se je odvijal v 
velikem šotoru. Šotor je občina Selnica ob Dravi nabavila 
s pomočjo evropskih sredstev in izkazalo se je, da je to 
bila prava naložba, saj tudi v lepem, sončnem vremenu 
preideta prav prideta senca in vetrič , ki je pihljal skozenj.

Proslavo je povezoval Miha Ramšak, njegovo povezovanje 
je bilo nekaj posebnega in na visokem profesionalnem 
nivoju. Na odru so nastopili mešani pevski zbor KD Skala 
Slovan iz Gropade, to so že naši stari znanci, veliki prijatelji 
in veseljaki, brez katerih si ne moremo zamisliti srečanja z 
zamejskimi Slovenci. Prvič se je na odru pri slemenški šoli 
predstavil kitarist Ivan Hartman. Njegovo igranje kitare je 
nekaj posebnega in navdušujoče za vse, ki temu igranju 
prisluhnejo. Zvoki kitare dobesedno prihajajo v človeka, 
ga ponesejo v nove dimenzije, kjer je vse tako lepo in svet-
lo, kot je bilo lepo in svetlo na tem srečanju. Seveda ni do-
bre proslave brez folklore. S koroškega Šentanela je prišla 
folklorna skupina Luka Kramolc in nastopila z venčkom 
koroških narodnih plesov. Z ubranim in uglajenim petjem 
so proslavo zaključili pevci moškega pevskega zbora Foltej 
Hartmann iz Pliberka. Tokratna proslava se je namerno 
izognila govorom, popolnoma brez njih seveda ne gre in 
častno dolžnost je opravil župan občine Selnica ob Dravi 

recept: Langaši
Sestavine:
 • 50 dag moke 
 • 1,5 dl mleka
 • 1 jogurt
 • 1 jajce
 • 1 mala žlička soli
 • 1 mala žlička sladkorja
 • 1 pecilni prašek
 • približno 2 dag kvasa
 • olje za cvrenje. 

Priprava:
Zamesimo kvašeno testo in ga pustimo vzhajati. 
Nato vzamemo za pest testa in ga oblikujemo kakor 
za majhno pizzo. Nekaj časa naj počiva, nato ga 
prebodemo z vilicami. Ocvremo ga v vrelem olju, 
posodo pokrijemo. Ko langaš obrnemo, posode 
ne pokrijemo. Še na vroče langaše damo svež strt 
česen v olju ali kislo smetano in nariban sir.

Pripravljajo se Langaši
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Jurij Lep, ki ima poleg pozdravnega in zahvalnega govora 
velike zasluge, da je celotna prireditev uspela in potekala 
tako, kot je.
Kuharske skupine med potekom proslave niso počivale, 
neutrudno so pripravljale okusne jedi v kotlu na odprtem 
ognju, zraven okraševale svoj prostor in na mize naložile 
številne dobrote, prinesene iz okolja, od koder prihajajo. 
Na mizah smo tako lahko poskusili različne suhomesne 
izdelke, namaze, pred katerimi bi lahko rekli kapo dol, 
kekse in peciva, kruhe različnih vrst. Brez dobre kapljice 
ob pokušanju takšnih dobrot seveda ne gre. Te je bilo na 
pretek od pravega koroškega lesnikovca (odličen mošt) 
prek vinskega mošta z Goričkega in rdečega vina iz Po-
rabja do originalnega kraškega terana. Pri vsakem od 
desetih kurišč se je našlo tudi kaj žganega: od slivovke, 
borovničevca do travarice. Skratka, izbira je bila tako pes-
tra, da je lahko zadovoljila najzahtevnejšega udeleženca 
prireditve.
Gorički Lajkoši iz Gornjih Petrovc so nam pripravili poleg 
vseh dobrot še dodatno ponudbo, in sicer so pod milim 
nebom pripravili zelo okusne goričke langaše, prijetno 
začinjene s česnom so bili pravo okrepčilo in dodatek k 
dobri kapljici. Uspelo nam je  izvrtati tudi recept. 
Prijatelji z Goričkega seveda niso pripravili majhne količine 
surovin. Za langaše, ki smo jih pojedli na Slemenu, so po-
rabili 15 kg moke in še več bi je, če je nam ne bi zmanjkalo.

Selniške novice 13/oktober 2011

recept: bOGrAČ
Sestavine:
• 800 g govejega bočnika
• 800 g divjačine 
• 800 g svinjskega stegna
• 2 kg čebule
• 1 kg krompirja
• 2 dl olja
• 1 dl suhega belega vina
• 1 dl rdečega vina
• 1 žlica soli
• črni poper v zrnu
• 4 žlice mlete rdeče paprike
• 4 stroki česna
• 3 lovorovi listi
• 1 žlička suhega majarona
• mleta kumina.

Priprava:
V posodi segrejemo olje, na katerega stresemo 
sesekljano čebulo. Med občasnim mešanjem jo 
počasi pražimo približno 20 minut;  pri tem ne 
sme spremeniti barve.
Meso oprhamo pod tekočo hladno vodo, 
obrišemo in narežemo na približno 40 gramov 
težke koščke. 
Prepraženi čebuli dodamo narezano govedino. 
Med občasnim mešanjem vse skupaj počasi 
pražimo 15 minut.
V posodi pristavimo in zavremo približno 2 litra 
vode; pustimo jo na toplem.
Česen olupimo, stremo in drobno sesekljamo.
Čebulo in govedino potresemo z mleto rdečo 
papriko; gl. triki. Na hitro premešamo, potem 
pa zalijemo s toliko vroče vode, da prekrije vse 
sestavine. Dodamo sol, sveže mlet črni poper, 
sesekljan česen, lovorove liste, majaron in malo 
mlete kumine. Zavremo in počasi kuhamo 15 
minut.
V posodo dodamo narezano divjačino. 
Premešamo, zavremo in počasi kuhamo 15 minut.
V posodo stresemo narezano svinjino. 
Premešamo, zavremo in počasi kuhamo 15 minut.
Krompir olupimo in narežemo na koščke, ki 
naj bodo podobne velikosti kot meso. Koščke 
stresemo k mesu, potem pa vse skupaj kuhamo še 
približno 15 minut. 
V posodo nalijemo belo in rdeče vino. Zavremo in 
počasi kuhamo še 10 minut.

Nobene izmed ekip ni motilo, če so obiskovalci že med sa-
mim kuhanjem poskušali njihove umetnine, jim svetovali 
in vpraševali po receptih in skrivnostnih začimbah, ki so jih 
dodajali jedem. Kanček skrivnosti je seveda vsakdo ohranil 
zase. 
Sprehodimo se po posameznih kuharskih mestih. Najprej 
se ustavimo pri lepo urejeni in dekorirani mizi Porabja, 
kjer z velikim veseljem in z vso zbranostjo trojica z nam do-
bro znanim Karčijem pripravlja porabsko enolončnico. Prvi 
videz kaže, da mora to biti nekaj zelo pekočega, prava jed 
z Madžarske. Pri pokušanju, čeprav še ni bilo gotovo, nam 
prinese presenečenje, prava dobrota. Karči se samo nas-
mehne, ob svojih dveh pomočnicah mu je prav zavidanja 
vredno lepo. Po nekaj korakih smo že pri ognjišču KKZ iz 
Celovca. Vedno nasmejan in v kuharsko opremo opravljen 



Nastop Ivana HARTMANA je vzbudil veliko              
zanimanje
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dr. Zerzer, njegovo veselje je še toliko večje, saj je Koroški 
končno uspela velika zmaga ob dvojezičnih krajevnih na-
pisih in o tem je tudi govorila njegova majica.  Njegova 
mojstrovina je bila še v pripravi in skrivnosten kot vedno 
tokrat ni želel izdati, kaj bo. Njegov edini komentar je bil 
˝… to je zmagovalna jed …˝. Pri naslednjem kurišču sta 
nas presenetili plapolajoči zastavi Slovenije in Makedoni-
je, razvil jih je naš Selničan Ljubče. Pravi veseljak in ljubi-
telj dobre hrane je skupaj s svojo družino pripravljal pravi 
makedonski pasulj, a do lonca se je bilo le s težavo prebiti, 
okrog njega je bilo polno obiskovalcev, ki so malo poskušali 
pripravljajočo jed, predvsem pa odličen borovničevec, ki 
ga je Ljubče z veseljem delil. V kotlu iz Šentanela se je ku-
hala prekajena svinjska glava, na mizi je bilo polno drugih 
dobrot , seveda brez mošta ni šlo. Kaj neki bodo skuhali, 
nismo mogli uganiti, ostalo nam je samo ugibanje. Kasneje 
smo od daleč videli, kako so glavo umaknili, in pričela je 
nastajati odlična jota. Ekipa poklicnih gasilcev iz Maribo-
ra, polna mladih fantov, je marsikomu povzročila dvome 
o pripravi hrane, vendar so se vsi motili. Že pri samem 
mimohodu se je pokazalo, da so pravi mojstri te veščine. 
Divjačinski golaž, katerega so pripravili je bil vrhunski. 

Po končanem kuhanju se je izkazalo, da je bilo to res, saj 
so kotel dobesedno pomazali s koščki kruha. Ekipa med  
Muro in Dravo, ki nas je s svojimi mojstrovinami in gos-
toljubnostjo razveseljevala že lansko leto, se je tudi tokrat 
pokazala v svoji najboljši luči. Pasulj v njihovem kotlu je pri-
jetno dišal in spominjal na najboljše pasulje, kakršne smo 
lahko nekateri poskusili še v časih služenja vojaškega roka 
v prejšnjem režimu. V naslednjem kotlu so v vodi plavale 
ribje glave, kuhar Marjan se je samo veselo smejal in nam 
pravil: »Boste videli, to je ta pravo.« Res se je izkazalo da je 
mojster iz Rijeke pravi za pripravo morskih jedi. Biti mora 
kvalitetna sveža riba in ne ribe, ki so obležane v trgovskih 
centrih v škodljivem ledu z dodatki za vzdrževanje svežine. 
Njegova soproga je ponudila vsem odličen namaz, ki se 
je prilegel še tako zahtevnemu gurmanu. Na naslednjem 
mestu se mize šibijo od dobrot s Krasa. Tukaj najdemo v 
glavnem vse, kar ponuja kraška hiša od pršuta, oliv, dru-
gih suhomesnih izdelkov, sira, peciva do kruha. Iz kotla 
je dišalo po morskih sadežih, pripravljale so se tudi tes-
tenine, mojstrovina, ki je ni lahko pripraviti na odprtem 
ognju. Gorički Lajkoši imajo okoli sebe polno ljudi, v kotlu 
se kuha, pripravljajo se langaši, na mizi so še druge do-
brote in toči se vinski mošt, zraven pa glasba v živo, skrat-
ka veselica v malem. Smo pri zadnji ekipi, ki je letošnje leto 
tukaj prvič in smo je zelo veseli, saj njihovo sodelovanje 
ne pomeni samo sodelovanja na tem srečanju, temveč je 

Obložene mize z dobrotami, katerim se ne moreš 
upreti 

Župan v družbi bistriškega ˝župana˝

Prizorišče se vedno bol polni, ekipe že kuhajo s 
polno močjo

Selniške novice 13/oktober 2011
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to začetek dolgotrajnega sodelovanja na vseh področjih; 
to so člani KUD Budinci na čelu z neutrudnim, vztrajnim 
in vedno veselim Židom Vendelom. Njegova žena nas 
postreže s pecivom, ki ga je pekla ponoči, da bi se lahko 
vsi sladkali, v kotlu pa se pripravlja bograč. Kdor zna , zna.
Vsega se ne da opisati in povedati, kaj se je dogajalo, to 
je preprosto potrebno doživeti in poizkusiti. Žal je lahko 
vsakemu, ki je doma kolebal, ali bi šel na srečanje ali ne. 
Tega srečanja se preprosto moraš udeležiti, toliko pri-
jateljev, dobre volje, odlične hrane in pijače ne moreš 
dobiti nikjer.

prispevek: Janez UrbAS
Foto: Janez UrbAS in Slobodan TATALOVIČ

Ljubče je spekel odlični makedonski fižol.

Marijana Sukič in Vendel Žido          

Pesem v spremljavi harmonike je odmevala pozno 
v noč

Prijatelji iz Gropade

Šentanjelčani pripravljajo vse za izvrstno joto   

Zmagovalci iz Porabja, KKZ in iz Budinec.
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HIŠA ROKODELSTVA
Na začetku poletja so zamejski Slovenci na Madžarskem 
prišli do nove za njih in slovenstvo še kako pomembne pri-
dobitve. S pomočjo evropskih sredstev v okviru projekta 
˝sosed sosedu˝ so v Andovcih uspeli v rekordnem času 
zgraditi povsem nov objekt, imenovan Hiša rokodelstva. 
Hiša rokodelstva je zgrajena tako, da se celotna zunanjost 
arhitekturno popolnoma zlije v pokrajino in ne kazi okolja 
kot običajne novogradnje, temveč mu daje neko dodano 
vrednost, toplino in domačnost. V hiši sta dve ročnodelski 
delavnici in razstava ročnih del porabskih žena in mož, 
priročna kuhinja za potrebe udeležencev različnih ro-
kodelskih delavnic, pisarna, sanitarije in manjša dvorana 
za 100 do 150 ljudi, primerna za predavanja, razstave in 
druge manjše prireditve.
Postavitev takšnega objekta bi morala biti zgled za vse,  ne 
samo Porabce in druge zamejske Slovence, temveč tudi 
za nas, ki živimo v domovini. Porabska občina Andovci 
s komaj 60 prebivalci je lahko z vztrajnostjo in z velikim 
prizadevanjem njenih prebivalcev ter s pomočjo Sloven-
ske zveze prišla do resnično pomembne zmage. Dokaz 
več, da je v slogi moč in da se takrat lahko premikajo po 
potrebi tudi gore. To so Andovčani že dokazali, saj imajo 
v neposredni bližini postavljen Triglav (velik kamen, kat-
erega so pripeljali iz Triglavskega narodnega parka).
Na svečani otvoritvi je spregovoril med drugimi minister 
za Slovence po svetu dr. Boštjan Žekš: ˝…hiša rokodelstva 
lahko služi temu, da se ohranijo in obranijo korenine, la-
hko pa tudi temu, da tisti, ki so že izgubili svoje slovenske 
korenine, le - te zopet najdejo…˝

                               

besedilo in slike:
Janez Urbas

Hiša rokodelstva – pred njo Triglav

Razstava ročnih del 

PRAZNIK JABOLK V SELNICI OB DRAVI
Ko jesensko sonce pozlati liste jablan, v Selnici ob Dravi praznujemo Praznik jabolk. Zberemo se mladi in stari ter v 
tridnevnem druženju uživamo selniške dobrote in se poveselimo. V času od 30. septembra do 2. oktobra se nam 
pridružite v centru Selnice na že šestnajstem srečanju. V petek, 30. septembra, bomo razstavili naše pridelke in izdelke, 
zvečer pa mladi organizirajo jabolčni party.
 V soboto, 1. oktobra, lahko kupite selniške dobrote, se prijavite na tekmovanje za najboljšo jabolčno marmelado in 
prisostvujete kronanju nove Kraljice jabolk.  Zvečer bomo zaplesali ob zvokih ansambla Alkimisti. 
V nedeljo, 2. oktobra, nas bodo ogreli harmonikarji iz cele Slovenije in plejžuharski lonec, ki ga kuhajo naši selniški 
plejžuharji. Obljubljamo vam prijetno druženje in kulinarične užitke. 
Pridite. Selnica vas pričakuje. 

predsednica TD:
Ivanka FrešerTURISTIČNO DRUŠTVO SELNICA OB DRAVI

Slovenski trg 4 , 2352 Selnica ob Dravi
TRR:04173-0000707324, Davčna št.: 70066957
GSM: 051/632 310, e-mail: td.selnica@krs.net
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LAS JABOLKO – NAŠI PROJEKTI

Selnica se predstavi
Tudi letos smo občinski praznik v naši občini 
počastili z različnimi kulturnimi, športnimi, 
izobraževalnimi in zabavnimi prireditvami. 
V času od 14. do 29. maja se jih je zvrstilo 
skoraj sedemdeset. Posamezni izvajalci 
programa so našteli več kot 10.000 obis-
kovalcev oziroma aktivnih udeležencev. Za 
izvedbo celotnega programa smo pridobili 
tudi evropska sredstva iz programa LEADER. 
V okviru prijavljenega projekta Selnica se 
predstavi smo kupili nov prireditveni šotor, 
ki smo ga v preteklih mesecih že uspešno iz-
koristili za vseslovensko srečanje Gradišč in 
prireditev Slovenec sem. 

Andreja TAJ  ke
   

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje

Lutke, pravljice, ustvarjalnice …
V lanskem šolskem letu smo v okviru pro-
jekta Kultura in mladi izvedli 42 različnih lut-
kovnih predstav, pravljičnih ur in drugih ust-
varjalnic za naše najmlajše. Skoraj 600 otrok 
je v devetih mesecih obiskalo prireditve 
otroškega abonmaja, ki so potekale tako v 
centru Selnice kot v drugih delih občine. Pro-
jekt smo sofinancirali z evropskimi sredstvi 
iz programa LEADER. Naši otroci so z velikim 
zanimanjem spremljali izvajanje različnih 
umetnikov, lutkarjev in pravljičark. To nas je 
spodbudilo, da smo tudi za prihodnji dve leti 
prijavili in že prejeli odobritev za izvajanje 
podobnega projekta. 

nov prireditveni šotor
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Znanja ni nikoli preveč 
V okviru projekta Učimo se vse življenje smo z evropskimi 
sredstvi iz programa LEADER financirali tečaje tujega jezika 
in računalništva. Naši občani so se lahko  učili angleščino 
in nemščino na različnih težavnostnih stopnjah. Učiteljice 
so bile z njimi zadovoljne, pa tudi učenci, bilo jih je preko 
100, so se izkazali s svojo vnemo. V računalniški učilnici 
naše osnovne šole se je z računalniki in različnimi pro-
grami seznanjalo skoraj 40 udeležencev. Usposobili so se 
za uporabo programa Word, pripravo prezentacije v pro-
gramu PowerPoint in izdelavo spletne strani v programu 
Sharepoint designer.

Lokalne surovine in lokalni izdelki 
Občina Selnica ob Dravi se je v svojih strateških dokumen-
tih zavezala slediti ciljem trajnostnega razvoja. V okviru 
projektov LAS JABOLKO smo tako izvedli projekt Zaključen 
življenjski krog lokalnih izdelkov – primer ovčja volna. Za 
ta projekt smo se odločili, ker imamo edino uradno regis-
trirano podjetje za predelavo ovčje volne v Sloveniji, pod-
jetje Soven. Z ekološko predelavo slovenske volne podjetje 
ustvarja zaključen življenjski krog okolju prijaznih proiz-
vodov znotraj občine ter jih skupaj z odpadki pretvarja 
v prepoznavne izdelke, ki bodo lahko predstavljali našo 
občino tudi v širšem okolju. V okviru projekta smo v sode-
lovanju z občani kot tipičen izdelek izbrali pletene nogav-
ice z različnimi možnostmi uporabe. Članice ročnodelskega 
društva Marjetic so izdelale veliko število pletenih nogavic, 
otroci iz OŠ Selnica ob Dravi pa so izdelali nogavice kot 
darilne vrečke, nogavice kot veliko kačo in nogavice kot 
lonček za cvetlice. Vse zbrane izdelke smo razstavili v pros-
torih podjetja Soven v Selnici ob Dravi v sklopu občinskega 
praznika, kjer si jih je ogledala tudi ministrica za gospo-
darstvo mag. Darja Radić in drugi gostje. Zloženko, ki je 
nastala kot rezultat tega projekta, smo priložili tudi v te 
Selniške novice.

                                                                
 pripravila: 

                    mag. karin JUrše
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KAMUT
Velikokrat slišimo ime kamut ali za izdelke iz kamuta, a 
le redki vedo, kaj je to kamut. Pred več kot 4000 leti to 
sploh ni bila neznanka, ampak je pomenila vir življenja 
in za mnoge tudi preživetje. Prastaro egipčansko žito, 
imenovano tudi ˝duša zemlje˝ je skupaj s faraoni potonilo 
v pozabo, dokler ga niso ob izkopavanju grobnic ponovno 
odkrili v enem izmed glinenih vrčev. Žito je bilo tako ka-
kovostno, da je bilo kaljivo še več kot 4000 let po tistem, 
ko so ga kot spremstvo faranov poslali na pot v večnost. 
Seme so posejali in ga začeli množiti v sedemdesetih letih 
prejšnjega stoletja.
Kamut vsebuje v povprečju min. 30% več kot druge vrste 
žit veliko olj, vitaminov  (A, B in E), mineralov, bogat je 
s cinkom, magnezijem in selenom, ki povečujejo telesno 
odpornost in ščitijo celice pred oksidacijo. Kamut zaradi 
svojih lastnosti velja kot visokoenergetska hrana. Vsebuje 
ogljikove hidrate, ki so lahko prebavljivi, telesu s tem hitro 

prinašajo energijo. Primeren je tudi v kontrolirani prehrani 

diabetikov, srčnih bolnikov, nosečnic in pri resnih obolen-
jih po obsevanjih.
 Kamut, poskusno sajenje

Kamutovo zrno je veliko večje od pšenice in bolj trdo (prim-
erjava z durom pšenico). Barva zrna je najbolj podobna 
barvi starega zlata in tudi njegov odsev to potrjuje. Zmleto 
zrno da dokaj grobo moko in se težko zdrobi v fino ali me-
hko moko. Moka iz zrna kamuta je primerna za vsa peciva, 
testenine in kruh. Izdelki iz kamuta imajo značilen nežen, 
sladek, oreškast okus, so zlato rumene barve, kot bi dodali 
jajca. Testo je sočno in ohranja svežino. 
Poleg odličnih pekovskih izdelkov lahko kamut uporabimo 
tudi kot kašo ali kaljenega. V tem primeru resnično okusi-
mo vso moč narave tega zrna.
Kamut je za pridelavo nezahteven in raste pod za nekat-
ere rastline nemogočimi pogoji. Suša mu ne stori ničesar 
in mu celo dobro dene. Za poizkus sem ga posejal na 
Sp.Slemenu na nadmorski višini 620 m v zemljo, kjer je do 
nedavna bil travnik, na katerem se niso uporabljala gno-
jila, in tudi tokrat je kamut bil prepuščen sam sebi in svoji 
moči. Rezultati so bili presenetljivi, posejan je bil v začetku 
junija, konec avgusta klasje že dozoreva. Ali je morda to 
žito, katerega bi lahko gojili tudi na naših od sonca obse-
janih hribih?
 

besedilo in slika:
Janez Urbas

SPOZNAVANJE ZDRAVILNIH ZELIŠČ
Ljudje smo s svojim načinom življenja sebe in celotno 
Zemljo pripeljali na rob brezna, od tukaj je še samo korak 
do konca nečesa, kar pomeni naše življenje. Redki se tega 
zavedamo in se trudimo obdržati naravo takšno, kot je bila 
v prvobiti, zato smo se v kulturno izobraževalnem društvu 
‘’Janez Urbas˝ odločili, da mesečno pripravimo različna 
predavanja na temo ekologije, sonaravnega kmetovanja 
in druga na temo ohranjanja narave in zdravega načina 
življenja. Po uspešnem predavanju o ekološki pridelavi 

hrane in priprave le-te, smo tokrat izbrali zeliščarstvo, 
zdravljenje z zelišči, spoznavanje in nabiranje zelišč ter nji-
hovo pripravo.  V goste smo povabili enega najvidnejših 
slovenskih zeliščarjev Jožeta Majesa iz Cerovca pri Dolen-
jskih Toplicah. Predstavitev zdravilnih zelišč smo razdelili v 
dva sklopa. Teoretično predavanje o zeliščih, svetovanje pri 
zdravljenju z njimi in odgovori na vprašanja udeležencev 
predavanja. Ta sklop je bil izpeljan v velikem šotoru  ob 
občinskem prazniku v Selnici ob Dravi.

Selniške novice 13/oktober 2011
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Zeliščarstvo sega daleč v človekovo preteklost. Prvi znani 
zapisi so bili napravljeni 3700 let pr. n.š. na Kitajskem. 
Velik del znanja o zdravilnih lastnostih rastlin in njihovih 
učinkovinah ter rezultatih zdravljenja z njimi se je prenašal 
iz roda v rod po ustnem izročilu in vse to, žal, ni bilo za-
pisano. Iz tega razloga je marsikatera zdravilna zel s svo-
jimi učinkovinami prešla v pozabo, nekatere izmed njih je 
sodoben način kmetovanja in življenja ljudi pripeljal na 
rob izumrtja ali so že popolnoma izginile.
Zeliščarstvo je bilo zelo cenjeno zlasti v srednjem veku. 
Takrat so za najboljše zeliščarje veljali predvsem menihi. Z 
razvojem sintetičnih zdravil je bilo zeliščarstvo vedno bolj 
zapostavljeno in dano na rob. Vendar se sedaj časi spr-
eminjajo, ljudje dajejo vedno večjo veljavo zdravilnim ras-
tlinam in s tem zeliščarstvu. Prišli so namreč do spoznanja, 
da sintetična zdravila poleg učinkovitega zdravljenje s se-
boj prinesejo tudi številne neželene stranske učinke, kat-
erih posledice so zastrašujoče.

plavica
Še pred nekaj leti smo plavico našli na vsakem žitnem polju. 
Zaradi sodobnih sredstev za zatiranje plevelov je postala 
redka rastlina. Čeprav med žiti ne raste več, pa raste še tu 
in tam na nasipih, ob poteh in na velikih gradbiščih skupaj 
s kamilico in makom, tu in tam jo najdemo kot okrasno 
rastlino. Plavica je cenjena, ker s svojimi modrimi cvetovi 
zdravi oči. Priprava kapljic za oči je preprosta. V liter vode 
damo pest plavičinih cvetov, pustimo vreti pet minut, po-
tem naj ostanejo še deset minut v vodi. Kapljice za oči so 
pripravljene, del tega pa lahko porabimo za izpiranje oči 
ali obkladke.   

Plavica

Jože MAJES predstavlja zdravilne rastline v Kočevskem rogu

Drugi sklop predavanja je temeljil predvsem na praktičnem 
delu. Spoznavali smo zdravilne rastline v naravnem okolju, 
pripravo zdravilnih rastlin za uporabo v zdravilstvu in nji-
hove značilnosti. Drugega sklopa predavanj se je lahko 
udeležilo omejeno število ljudi, predavanje se je odvijalo 
v Kočevskem Rogu in na domačiji Jožeta Majesa v Cerovcu 
(kmetija Plavica).

Jože MAJeS predstavlja zdravilne rastline v 
kočevskem rogu
Kočevski rog je obsežno, okoli 35 km dolgo in 15 km široko 
pogorje, zanj je značilna kraška razgibanost in razjedenost 
tal s številnimi vrtačami in brezni. Porasel je pretežno s strn-
jenimi bukovo-jelovimi gozdovi. Strnjeno gozdno območje 
omogoča preživetje velikih sesalcev, kot so rjavi medved, 
volk in ris, prav tako se na planotah v osrčju Kočevskega 
roga najdejo številne zdravilne rastline, ki so drugod zaradi 
sodobnega načina kmetovanja redke ali jih sploh ni. Pot 
nas je vodila mimo Baze 20 v osrčje Kočevskega roga na 
planoto, kjer so še danes vidne razvaline hiš  Kočevskih 
Nemcev –Kočevarjev, katere so 1945. leta izselili večinoma 
so končali pod streli ali v taboriščih. Njihovi potomci  in 
tudi tam rojeni se še danes ne morejo vrniti na svojo zem-
ljo. V resnično idiličnem naravnem okolju s pestro zgodo-
vino smo spoznavali številne zdravilne rastline v njihovem 
naravnem okolju. Resnici na ljubo je bilo teh toliko, da si 
vseh niti ne moreš vtisniti v spomin in bi moral takšno 
vajo večkrat ponoviti. Vendar je vsak izmed udeležencev 
spoznal nekaj zelo koristnih nasvetov in vsaj eno novo 
rastlino, primerno za vsakdanje uporabo,katero smo prej 
doma imeli za običajni plevel in nebodigatreba.

Kočevarska domačija, sedaj idealen kraj za nabiranje zdravilnih zeli

Poleg zelišč smo si v bližini našega izobraževanja ogledali 
tudi Črmošnjiško jelko ali kraljico Roga. Raste v križišču 
Mlinarske poti z nekdanjo železnico na Kočevskem rogu. 
Visoka je 43 m, obseg znaša 580, to ustreza premeru kro-
ga 185 cm. Njena lesna masa znaša 37 kubičnih metrov, 
starost pa ocenjujejo na 240 let. Jelka je še vedno v zelo 
dobrem stanju in bo še dolgo kljubovala vsem naravnim 
neurjem, če je ne bo prej pokončal človeški pohlep.
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Ob Črmošnjiški jelki                    

Predavanje na zeliščnem vrtu

Po napornem delu na terenu se je prileglo dobro kosilo 
in potem nadaljevanje našega izobraževanja. V popoldan-
skem času smo na kmetiji Plavica spoznali lastnosti gline in 
njen vpliv na naše zdravje in  počutje. Zatem pa smo prešli 
na pripravo tinktur in mazil. 

Zeliščna juha
Olje, sesekljana čebula, moka
1,5 l vode, sol
15 do 20 dag sesekljanih zelišč po lastni izbiri (npr.:peteršilj, 
zelena, regrat, kislica, timijan, melisa, poprova meta, ma-
jaron, česnova trava, bazilika in druge)
Kisla smetana
Na olju popražimo čebulo in moko med mešanje, ko 
čebula rumeni, dolijemo vodo,  posolimo in kuhamo pet-
najst minut.
Drobno sesekljana zelišča zmešamo v smetano in 
primešamo v vročo vodo s čebulo. Kuhamo še nekaj 
minut. Kuhani juhi lahko dodamo različne jušne testenine 
ali vmešamo jajce.

Tinkture se uporabljajo za različna obolenja in so ravno iz 
tega razloga pripravljene iz različnih zdravilnih zelišč, kat-
erih značilnosti in njihovo zdravilno učinkovitost moramo 
poznati pred izdelavo tinktur. Velja pa si zapolniti osnovni 

recept za pripravo tinktur (ne velja za vsa zelišča). Za do-
bro tinkturo potrebujemo poleg kvalitetnih in pravilno iz-
branih zeli kvalitetno žganje (sadjevec, vsaj 50% alk.). V us-
trezno posodo damo 10 dag suhe rastline na 90 dag žganja 
in pustimo stati na svetlem mestu (pazi lastnosti zeli) 21 
dni. Lahko pa uporabimo 20 dag sveže zeli na 80 dag 
žganja. Po treh tednih tinkturo precedimo in jo shranemo 
v hladen temen prostor. Tinkture običajno uživamo 3 - krat 
dnevno po 15  kapljic. 

Priprava mazila        Za zaključek pa še frajtonerica

Mazila so nekoliko zahtevnejša in običajno potrebujemo 
za pripravo dobrega mazila tinkturo zeli, ki jo želimo imeti 
v mazilu. Majes uporablja kot osnovo za njegova mazila 
čebelji vosek, ki dodatno prispeva k učinkovitosti mazila.

Smolnato mazila:
Smola iglavcev 20g (najbolje macesnova)
Rumeni čebelji vosek 15g
Beli čebelji vosek 20g (narejen iz rumenega, tanka plast na 
peko papir izpostavljena soncu, da postane bela)
Maslo  5g
Olivno olje 150g (hladno stiskano)
Mira 1g (smola ali tinktura, mira se uporablja v cerkvah za 
kadilo).
Pri natrpanem urniku je dan zelo hitro minil. Za zaključek 
nam je še Jože MAJES zaigral na frajtonerico in tako vnesel 
še dodatno veselje v že tako lep dan poln novih spoznanj. 
Skoraj bi lahko rekli, da za vsako bolezen »rožca« raste. 
Vendar nam je MAJES povedal, da proti človeški hudobiji 
in zavisti še ni zrasla.

 Naslednje predavanje bo o olivah in olivnem olju, obiskali 
bomo ekološko kmetijo Bočaj. V popoldanskem času bomo 
ob poti obiskali še biodinamično kmetijo Pri kamnarjevih, 
kjer med drugim pridelujejo vino Demeter kvalitete.

besedilo in slike:
Janez Urbas

Selniške novice 13/oktober 2011
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NASILJE V DRUŽINI

Preprečevanje nasilja v družini, sploh nasilja nad ženskami 
in otroki, je ena prednostnih nalog policije. Gre za kom-
pleksen, večplasten problem, ki mora postati v družbi bolj 
prepoznaven, da ga bomo laže reševali. Iz družinskega 
okolja, kjer navadno ostaja skrit, ga želimo prenesti v javno 
sfero. Naš cilj je na eni strani spodbuditi žrtve, da hitreje 
iščejo pomoč, in soočati storilce z odgovornostjo za svoja 
dejanja, na drugi strani pa spodbujati ljudi, da se ne umika-
jo, ko ta problem zaznajo v svoji okolici, pač pa svoje sume 
prijavljajo in prevzamejo aktivno vlogo pri preprečevanju 
nasilja.  
 Nasilje nad ženskami kot ena najbolj razširjenih ob-
lik kršitev človekovih pravic temelji na neenakovrednih 
odnosih med spoloma, kulturnem okolju in sistemu vzgo-
je. Pogosto je skrito za štirimi stenami, nekatere oblike 
nasilja pa, žal, pogosto niti niso prepoznane kot problem. 
Nanj se navezujejo tudi določeni stereotipi, od teh, da si 
ženske same izbirajo nasilne partnerje, da se nasilje dogaja 
samo v določenem okolju z nizkim socialnim statusom in 
da navidez uglajeni posamezniki ponavadi niso nasilni, pa 
do mišljenja, da morajo v družinah, kjer se dogaja nasilje, 
sami opraviti s tem problemom. 
 Ženskam, ki so najpogosteje žrtve nasilja v družini, hočemo 
glasno sporočiti, naj se ne čutijo krive, da niso storile nič 
narobe in naj se dogajanja ne sramujejo, pač pa poiščejo 
pomoč.  
Morda mislite, da je otrokom vseeno in do niso zaskrblje-
ni, kadar se starši doma pretepajo. Morda ocenjujete, da 
bodo otroci hitro pozabili, kar so videli - pretepeno mamo 
ali starša, ki kričita in vpijeta drug na drugega. TODA 

OTrOcI ne pOZAbIJO! Raziskave so pokazale, da otroci 
zaradi nasilja v družini trpijo veliko škodo, zato potrebu-
jejo pomoč, da prebolijo, se ponovno najdejo. Veliko otrok 
je prepričanih, da so tudi sami delno krivi, da so odgovorni 
za ustvarjanje mirnega vzdušja v družini.
Tudi širša javnost se mora zavedati svoje odgovornos-
ti. Kdor ne ukrepa, ko sliši zvoke nasilja iz sosednjega 
stanovanja, se morda niti ne zaveda, da je morda ravno 
on edino upanje za žrtev. Želimo, da najširša javnost pre-
pozna nasilje kot problem, ki zadeva celotno družbo, da 
prijavi nasilna dejanja v svoji okolici in aktivno poseže v 
dogajanje. Ni res, da so sosedine težave samo njene in da 
se ne tičejo nikogar drugega.  
Zato apeliramo na javnost, naj prijavi nasilje policiji, in 
na žrtve, naj jih ne bo strah poklicati policije ali poiskati 
pomoč pri nevladnih organizacijah, ki pomagajo in svetu-
jejo žrtvam nasilja. Tudi z njihovo pomočjo lahko žrtve iz-
vedo, katera pravna sredstva jim omogoča zakonodaja in 
da lahko za vedno odidejo iz okolja, v katerem doživljajo 
nasilje. 
Zavedamo se, da nasilja ne moremo preprečiti v celoti. 
Naredili pa smo korake, ki lahko pomenijo začetek spre-
memb v načinu razmišljanja in sprememb odnosa celotne 
družbe do pojava nasilja v družini. 
Sporočilo o zlorabi otroka ni tožarjenje, tudi ni ovajanje. 
Dolžnost staršev je, da jim pomagamo, kadar potrebujejo 
pomoč. To je tudi dolžnost drugih odraslih, če starši tre-
nutno tega ne zmorejo.
Za zagotavljanje varnosti vseh si želimo medsebojnega zau-
panja ter tudi vašo pomoč in sodelovanje. Z upoštevanjem 
naših priporočil boste tudi sami veliko storili za lastno in 
tudi tujo varnost.
Če želite obvestiti policijo o kakršnem koli varnostnem do-
godku ali težavi, vendar želite ostati anonimni, pokličite na 
brezplačno telefonsko številko 080 1200! 
Če pa želite samo pogovor ali nasvet policista, pokličite 
vodjo policijskega okoliša Selnica ob Dravi na telefonsko 
številko 02 669 09 50 ali pišete na elektronski naslov 
policijskiokolis.selnica@gmail.com oziroma bostjan.mo-
taln@policija.si !
Zaradi službene odsotnosti vodje policijskega okoliša Sel-
nica ob Dravi Marka VIRTNIKA bo dela in naloge v prihod-
nje opravljal policist Boštjan MOTALN. 

                                                               prispevek in foto:   
Marko VIrTnIk, vodja policijskega okoliša 

Boštjan MOTALN – novi vodja policijskega okoliša



Desetič zapovrstjo je v organizaciji ZD Kmečki glas in Zveze 
kmetic Slovenije potekal izbor za mlado kmetico leta 2011.
27. avgusta se je po celodnevnem druženju in ogledu za-
savskih znamenitosti pomerilo v teoretičnem znanju in v 
ročnih spretnostih 11 mladih deklet in žena, članic Društev 
podeželskih žena z vseh koncev Slovenije.
V nabito polnem šotoru so navijači od blizu in daleč 
z različnimi transparenti, glasbo, petjem in drugimi 
pripomočki vzpodbujali svoje predstavnice. Vse tekmov-
alke so bile zelo dobro pripravljene, tako da je bila pot do 
zmage zelo težka. Ponosni smo na našo Marijo Harih, ki 
je zastopala Selnico in naše društvo. Na tekmovanje se je 
dolgo pripravljala, sreča pa ji tokrat ni bila naklonjena in 
se ni uvrstila v finale. Pa saj zmaga tudi ni bila njen glavni 
cilj. Dostojno je zastopala naše društvo in promovirala naš 
kraj.
Marija Harih živi z možem Markom, 15- letnim Leonom, 
11-letnim Domnom in 9-letno Julijo na hribovski kmetiji 
na Zg. Slemenu, ki meri 27 hektarjev. Gospodarsko po-
slopje in hišo imajo na novo zgrajeno in že pogled na skrb-
no urejeno dvorišče obiskovalcu pove, da živijo tod skrbni 
in delovni ljudje.
Njihova glavna panoga je živinoreja. Mleko oddajajo prek 
zadruge v Ljubljanske mlekarne, registrirano pa imajo tudi 
dopolnilno dejavnost – posek in spravilo lesa.
oleg vsega pa hodi Marija še na delo v Maribor. Delo si 
porazdelijo in tako že tudi otroci pomagajo po svojih 
močeh.
Lep je občutek, da imamo v društvu nekoga, ki se mu 
čudimo, od kod jemlje moč in energijo, da postori vse na 
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10. IZBOR ZA MLADO KMETICO LETA

tako veliki kmetiji, hkrati pa priskoči na pomoč povsod, 
kjer jo potrebujemo. V Zagorju ob Savi smo preživeli še en 
lep dan po zaslugi naše Marije.

besedilo: Antonija FAšnIk
Fotografije: eva rOJ

Selniška odprava

Selniške novice 13/oktober 2011
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PGD SELNICA OB DRAVI
Kar nekaj časa je že preteklo, odkar ste lahko prebrali v 
tem glasilu članek o selniških gasilcih. Takrat smo dobili 
novo vozilo in potrebno ga je bilo predstaviti. Tokrat bo 
beseda tekla o delu v letu 2011, ozrli pa se bomo tudi 
malenkost v preteklost.
V organizacijah, kakršna je gasilstvo, ima zelo velik po-
men vzgoja mladine, kajti od teh ljudi je odvisna naša 
bodočnost, zelo pomembno pa je, kakšna je ta vzgoja. 
V naše vrste je vključenih okoli trideset otrok različnih 
starosti s katerimi se udeležujemo različnih tekmovanj v 
bližnji in daljni okolici, in to dokaj uspešno. Veliko truda in 
marljivosti vlaga v vzgojo mladih Brigita Žaucer s svojimi 
pomočniki in s tem prihrani marsikatero skrb poveljniku 
Franciju Amonu, ko se popolnjujejo vrste operativne 
enote z mladimi fanti. Mnoga društva tarnajo, da priman-
jkuje operativcev. Mi imamo težavo druge narave, kako 
vse te fante opremiti. Enota PGD Selnica ob Dravi sodi v 
III. kategorijo društev in ima status osrednje enote v občini 
Selnica ob Dravi. Po teh merilih je zahtevanih 32 usposo-
bljenih mož s kompletno opremo in tri vozila. Enota tre-
nutno šteje 41 mož, za pridobitev statusa gasilec se prip-
ravlja šest pripravnikov, kompletno opremljenih pa imamo 
37 mož. V vozilih imamo prostora za 19 mož in vozila so na 
intervencijah dokaj polna, povprečno nas gre v akcijo 15. 
Ekipe članov in članic se večkrat pomerijo na kakšnem 
tekmovanju, člani A pa so v letošnjem letu dosegli lep us-
peh, na tekmovanju Regije Maribor so si pridobili pravico 
nastopa na državnem tekmovanju, ki bo naslednje leto. 
Pripravili so si program priprav in te tečejo. 
Leto 2011 je z vidika požarne varnosti nekoliko slabše 
od prejšnjih, nekoliko več je intervencij, so pa tudi bolj 
zahtevne in s smrtno žrtvijo. V začetku leta smo imeli nekaj 
dimniških požarov, ki morda za koga ne pomenijo kakšne 
posebne nevarnosti. Požari te vrste so izredno zahtevni, 
nevarni pa še bolj, še posebej, če je pristop nestrokoven 
ali pa pozno javljen. Nikoli in res nikoli naj ne bo nikomur 
nerodno ali pa da se boji poklicati 112 klic v sili. Bolje da 
pridemo le pogledat in preverit, kot pa da nekdo ostane 
brez strehe nad glavo ali da mu dom uniči ogenj. 
Srečali smo se z zelo specifičnimi zadevami, kot je poskus 
samomora z izpustom plina in s požarom nevarnih snovi. 
Prvi primer smo imeli v Selnici, drugega pa smo pomagali 
reševati v Rušah, v obeh primerih pa smo zadevo reševali 
s pomočjo poklicnih gasilcev iz Maribora, JZZPR Maribor 
ima namreč koncesijo za reševanje ob nesrečah z nevar-
nimi snovmi, za posredovnje ob prometnih nesrečah, 
nesrečah na vodi in za reševanje iz vode. Sodelovanje s 

fanti, ki jim je naš hobi poklic, je zelo dobro in zelo radi 
nam pomagajo s svojim bogatim znanjem.
Žal smo se srečali tudi s tragedijo. Tragedija je že, ko neko-
mu voda ali ogenj poškodujeta ali uničita dom, najhuje 
pa je, ko nekdo v takšni nesreči izgubi življenje. Daleč v 
selniških hribih je Karničnikova domačija in kljub hitremu 
odzivu je bilo za Milana prepozno, zadušil se je in zgorel. 
Fantje so potrebovali dobrih dvajset minut do njih po vi-
jugasti gozdni cesti, veliko napora so vložili, a pomagati ni 
mogel nihče od nas. Na pomoč nas je prihitelo 73 s 13 
vozili iz Selnice ob Dravi, Slemena, Ruš, Smolnika in iz Bis-
trice ob Dravi. V pripravljenosti sta bili PGD Lovrenc na Po-
horju in Kamnica. 
Bil bi krivičen, če ne bi omenil gasilcev iz PGD Slemen, sku-
paj z njimi tvorimo zelo dobro organizirano celoto sil za 
zaščito in reševanje v naši občini. Zelo redke so interven-
cije brez njih pri nas ali obratno. Zahvaljujem se jim in vsi 
si želimo, da tako tudi ostane.
Poletje je nekoliko osušilo vodne vire po Kobanskem, zato 
smo s cisterno dovažali vodo na Zgornji Boč, Janževo goro 
in Zgornjo Selnico. Prevoz pitne vode zagotovimo vsako-
mur v dogledenem času, prosimo pa, da tisti, ki veste, da 
vam lahko zmanjka vode, pravočasno in redno preverjate 
stanje vode v rezervoarjih, da ne pokličete takrat, ko je že 
ni ali pa pozno zvečer. Radi pomagamo, potrebujemo pa 
določen čas za izvedbo prevoza.
In kako naprej? Nismo brez načrtov, vozila imamo dokaj 
nova in varna, z operativnim članstvom smo zelo zado-
voljni, izbraževali bomo te fante, da bodo še boljši, še bolj 
izurjeni za vašo varnost. Načrtujemo širitev gasilskega 
doma proti vrtcu, dogradili bi radi dve veliki garaži, da pri-
dobimo varne garderobne prostore. Varne zaradi tega, ker 
imamo sedanjo garderobo ob vozilu, to pa je lahko v pri-
meru intervencije zelo nevarno pa tudi standardi tega ne 
predvidevajo, še manj pa dovoljujejo. Obe veliki vozili bi 
dobili nove prostore, v eni od sedanjih garaž pa bo urejena 
garderoba, kakršna mora biti. 
Mnoge od vas vodijo poti mimo gasilskega doma iz 
različnih razlogov, gotovo opažate, da so vrata velikokrat 
odprta, torej se nekaj dogaja. Zelo smo veseli, ko nam kdo 
kar tako nameni obisk v garažah in nas sprašuje o našem 
delu, o opremi, o vozilih. Vzemite si čas, spoznajte nas še 
bolje, kajti le tako bomo laže sodelovali, ko bo potrebno.
Želimo vam varno, bogato in mirno jesen.

pripravil: Damijan šTeGer
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STROKOVNA EKSKURZIJA NAGRAJENCEV 
ZLATA VRTNICA IN ČLANOV TURISTIČNEGA 

DRUŠTVA SELNICA OB DRAVI
Turistično društvo Selnica ob Dravi je nagrajence zlate vrt-
nice, ki skrbijo za lepo in urejeno okolje, za leto 2010 na-
gradilo s priznanjem in z izletom v Botanični vrt Ljubljana. 
Na ekskurzijo smo povabili tudi aktivne člane in prvega 
predsednika turističnega društva Selnica ob Dravi, gospo-
da Vavro. S tem izletom, različnimi aktivnostmi in priredit-
vami obeležujemo tudi 35 - letnico našega društva. Za 
botanični vrt Ljubljana smo se odločili zato, ker je to naša 
najstarejša kulturna, znanstvena in izobraževalna ustano-
va v Sloveniji z nepretrganim delovanjem od leta 1810. V 
njem je prek 4.500 vrst, podvrst in oblik rastlin, od katerih 
je več kot tretjina domačih, drugo pa so rastline iz različnih 
predelov Evrope in drugih kontinentov. Vrt sodeluje z več 
kot 270 botaničnimi vrtovi z vsega sveta.  Ima pomembno 
vlogo pri vzgoji endemičnih in ogroženih vrst na sloven-
skem ozemlju. Po poučnem ogledu nas je pot popeljala 
na Ljubljanski grad. Prijetno druženje pa smo zaključili z 
okusnim kosilom.
Hvala vsem, ki si po svojih močeh prizadevate, da je naša 
občina lepa in urejena, ter veliko užitkov pri jesenskih za-
saditvah na vaših gredicah.
Udeleženci

           prispevek in fotografije: 
Damjana OČkO, predsednica hortikulturne komisije
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OBNOVA MRLIŠKE VEŽICE
PRI Sv. DUHU NA OSTREM VRHU

Zob časa je že pošteno načel mrliško vežico na pokopališču 
pri Sv. Duhu na Ostrem vrhu. Tako načeta vežica je že 
močno kazila sicer idilično podobo pokopališča. Tam 
mimo teče tudi pohodniško – romarska pot in kar dosti 
mimoidočih si ogleda pokopališče. Ta ogled pa, zaradi 
vežice, ni bil najlepši. 

Če k temu dodamo še bivšo stražnico na drugi strani 
ceste, ki je izredna grda in nefunkcionalna stavba, podoba 
tega dela kraja ni bila nič rožnata. Zato je med krajani že 
lani začela dozorevati zamisel o obnovi mrliške vežice na 
tamkajšnjem pokopališču. Vaški odbor Sv. Duh na Ostrem 
vrhu se je zato že kar na prvi – ustanovni seji odločil, da 
skoraj cel »letni proračun« vaškega odbora nameni ob-
novi mrliške vežice, dobro tretjino pa je dodala občina. 
Obnovitvena dela je izvedlo domače gradbeno podjetje 
Heric, s svojim delom pa so sodelovali domačini Dušan 
POKERŽNIK, Marjan PINTER, Peter PRAZNIC, Anton 
in Bojan MAČEK, Marjan HERIC, Cveto TAJKE in Vinko 
ŠTAMPFER   

Sedaj je pogled mimoidočega, vsaj na eno stran ceste, 
mnogo lepši. Kljub vsemu ostaja grenak priokus zaradi 
grde stavbe na drugi strani ceste, ki je bila nekoč stražnica. 
Tukaj je, žal, lokalna skupnost nemočna. Stavba je v lasti 
Ministrstva za obrambo, ki ne razume, da bivša stražnica 

Tako je bilo med delom.

Tako izgleda sedaj

ni stavba v središču Ljubljane. Zaradi 
tega je prodajna cena te stavbe tako 
visoka, da je že kar smešna. No, to je 
že druga zgodba, za kdaj drugič.

prispevek in fotografije:
Slobodan TATALOVIČ
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ŠD TURBINA SELNICA OB DRAVI
TEKAŠKA SEKCIJA 

8. Gorski tek na Sv. Duh na Ostrem vrhu 2011
Mesec avgust je mesec počitnic in dopustov ter tudi 
tekaških aktivnosti. Prav za to smo se v nedeljo, 28.8.2011, 
v prelepem jutru zbrali pred OŠ Selnica ob Dravi za na-
menom, da izpeljemo 8. gorski tek na Sv. Duh na Ostrem 
vrhu ter prvi pohod.

Pohodniki so krenili prvi ob 8. uri izpred OŠ Selnica. Po 
nekaj kilometrih pa so jim sledili tekači s startom ob 9. uri. 
Omenjeni tek je eden najtežjih in najdaljših v Sloveniji. S 
svojo dolžino 13.8km močno izstopa. Velika je tudi višinska 
razlika, ki jo morajo tekači premagati - več kot 700 m.                                                          
Tekačev je bilo 40, pohodnikov pa okoli 20. Tekači so 
bili iz različnih krajev Slovenije, pohodniki pa večinoma 
Selničani. Na startu tekačev jih je pozdravil v imenu ŠD 
Turbina Janez MIUC, ki je tudi predsednik Tekaškega 
društva. Po kratkem opisu proge so tekači krenili na neka-
jurno tekaško avanturo. 
Prvi med tekači jo je premagal po zgolj 56 minutah, ta-

koj za njim pa tekač iz ŠD Turbina, David VALENTI s časom 
57 minut in 52 sekund. Pohvala pa gre tudi vsem drugim 
tekačem društva za odlične uspehe in izbolšanje osebnih 
rekordov. Pozabiti pa ne smemo tudi žensk, ki so iz leta v 
leto bolj številne in časovno boljše.

Letos je rekord podrla tekačica iz Maribora Tonka BRU-
MEN s časom ene ure in 13 minut, druga pa je bila stara 
znanka teka na Sv. Duh Bernarda IVANČIČ iz Ormoža. Žal 
pa še vedno pogrešamo ženske predstavnice v našem 
društvu, zato ste vse vljudno vabljene.

Pri podelitvi prizanj so sodelovali nas župan Jurij LEP, 
vodja tekačev Janez MIUC ter Bojan BALOH iz TURBINE. 
Prireditev se je zaključila s podelitvijo priznanj, ob 12:30. 
Tek pa je organiziralo športno društvo Turbina s pomočjo 
posameznih društev in posameznikov : CB Radio klub 
Selnica, Dava, d.o.o., Občina Selnica in njen župan, GRS 
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Tonka BRUMEN

David VALENTI
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Maribor-Selnica, Sadjarstvo Košan, Sadjarstvo Grahor, 
Sladoledarna Dini, Mercator Selnica, Bar GALIČ, Gostilna 
Heric – Sv. Duh na Ostrem vrhu, merilec časov in rezul-
tatov Vasja JERČIČ, Lekarna Anita, Andrej REMŠAK, s.p., 

Najstarejša udeleženca

brata MIUC (vodenje). Hvala vsem posameznikom, brez 
katerih teka in pohoda ne bi bilo.

prispevek pripravil vodja 
prireditve in šD Turbina-Tekaške Sekcije Janez MIUc
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PRIČETEK IZVAJANJA PROGRAMA 
»ŽIVIMO ZDRAVO - ZDRAVJE V 

RURALNEM OKOLJU«
»Majhne spremembe lastnih navad lahko povzročijo 
veliko dobrega za naše zdravje in počutje.«

Spoštovani prebivalci Selnice ob Dravi!
Zavod za zdravstveno varstvo Maribor bo v mesecu no-
vembru 2011 v vaši občini pričel izvajati program »Živimo 
zdravo - zdravje v ruralnem okolju«. Program predvideva 
izvedbo desetih delavnic z različnimi vsebinami, pomemb-
nimi za zdravje. Namenjen je odraslim prebivalcem, 
vendar so posredno v del aktivnosti vključeni tudi preo-
stali prebivalci občine in širše, predvsem prek medijskih 
aktivnosti, spremljajočih prireditev, pohodov in vsebin 
zdravega življenjskega sloga, umeščenih v že obstoječe ak-
tivnosti. 
Nosilec in organizator projekta v Podravju je Zavod za 
zdravstveno varstvo Maribor v tesnem sodelovanju z izva-
jalci programa, izobraževalci in lokalnimi partnerji v Selnici 
ob Dravi. Idejni nosilec projekta je Zavod za zdravstveno 
varstvo Murska Sobota, ki je pričel izvajati pilotski projekt 
v Beltincih že leta 2001, nadaljeval v drugih občinah na 
področju Pomurja in ga nato leta 2003 razširil v vse druge 
slovenske regije. Pobudnik celotnega projekta je Minis-
trstvo za zdravje RS, ki ga tudi sofinancira. V Podravju se je 
program do sedaj izvajal v Oplotnici, Hajdini (Draženci), pri 
Sv. Ani v Slovenskih goricah in v Staršah. 

cilji programa so: 
•  spodbuditi ljudi, da prevzamejo aktivno vlogo v pro-

cesu varovanja in krepitve zdravja;
•  spodbuditi lokalno skupnost, da postane nosilec pro-

gramov za varovanje in krepitev zdravja;  
•  spodbuditi spremembe v socialnem okolju v smislu 

sprejemanja zdravega življenjskega sloga kot družbene 
norme. 

Dolgoročni cilj programa je: zmanjšati obolevnost, inval-
idnost in umrljivost zaradi kroničnih nenalezljivih bolezni 
– torej izboljšati kakovost življenja in podaljšati življenjsko 
dobo prebivalcev tega območja. 

Aktivnosti bodo potekale v obliki desetih srečanj vsako 
sredo s pričetkom ob 17. uri, predvidoma od novembra 
2011 do januarja 2012. Gre za sedem učnih delavnic/pre-

davanj o vodilnih dejavnikih tveganja in ključnih javnoz-
dravstvenih problemih našega časa, kot so kronične bo-
lezni; ena delavnica bo namenjena meritvam dejavnikov 
tveganja, medtem ko zadnji dve srečanji pripravi lokalna 
skupnost oziroma udeleženci delavnic v sodelovanju z lo-
kalnim koordinatorjem, ki jih ves čas trajanja programa 
obvešča in motivira za udeležbo in sodelovanje. 
Pristop k odrasli populaciji podeželja, kateri je program 
namenjen, je zasnovan na preprostosti posredovanja 
sporočil, interaktivnem delu ter uporabi praktičnih metod 
dela. Posebna pozornost je namenjena motivaciji lokalne 
skupnosti in vključevanju vseh struktur skupnosti v pro-
gram (lokalna oblast, šole, vrtci, lekarna, zdravstveni dom, 
društva, združenja, trgovine, gostinski objekti, cerkev…). 
Pri tem imajo ključno vlogo lokalni mediji. Posebnost pro-
jekta so lokalni koordinatorji (domačini, ki jih ljudje pre-
poznavajo, spoštujejo in upoštevajo njihovo mnenje), ki 
usmerjajo aktivnosti in nenehno skrbijo za motiviranost 
prebivalstva za udeležbo na delavnicah ter vključevanje 
zdravstvenih vsebin v vse lokalne dogodke. 
Dosedanje izkušnje govorijo o veliki odmevnosti programa 
v slovenskem prostoru. Pozitivne posledice izvajanja pro-
grama so bile v okolju, kjer se je izvajal, hitro opazne. Ob 
želji po dodatnih znanjih in veščinah je potreba po druženju 
tisti najmočnejši socialni dejavnik, ki ljudi dodatno moti-
vira za obiske delavnic. Zlasti zaradi želje po nadaljnjem 
druženju so se po koncu izvajanja programa v nekaterih 
okoljih oblikovale različne skupine za telesno dejavnost 
(pohodniki, skupine za samopomoč). Spremenilo se je 
povpraševanje za določene izdelke v lokalnih trgovinah. 
Primerjalne statistične analize med letoma 2001 in 2004 
so pokazale, da so prebivalci Pomurja v visokem deležu 
naredili premik k bolj zdravemu načinu prehranjevanja; 
več jih je uživalo zelenjavo in sadje, manjši je bil vnos soli, 
rdečega mesa, nasičenih maščob in sladkih brezalkoholnih 
pijač (Zaletel-Kragelj in sod.).
Prva delavnica bo v sredo, 2. novembra 2011, ob 17 uri in 
bo trajala predvidoma do 19. ure.. Na njej bomo spregov-
orili o zdravju v Podravju – kaj in koliko nas najbolj ogroža, 
katere so najbolj ogrožene skupine prebivalcev in kaj bi 
bilo možno in potrebno spremeniti za izboljšanje stan-
ja. Nato se bodo delavnice vrstile vsako sredo ob istem 
času. Mesto izvajanja bo OŠ Selnica ob Dravi. Udeležba na 
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delavnicah je prostovoljna in brezplačna.
Prisrčno vabljeni v našo družbo!

          prispevek in fotografije:
        Olivera STAnOJeVIĆ JerkOVIĆ, dr. med. spec
Vodja oddelka socialne medicine na ZZV Maribor
koordinator programa Živimo zdravo v podravju

V okviru prireditev ob občinskem prazniku Občine Sel-
nica ob Dravi se je v soboto, 21. maja, v Domu krajanov 
v Gradišču na Kozjaku odvijala kulturno-glasbena pri-
reditev. Ljudski godci iz Gradišča na Kozjaku, ki delujejo 
kot sekcija v Kulturno-umetniškem društvu, so praznovali 
petletnico svojega druženja. Večer ljudske glasbe, kot so 
ga poimenovali, je bil prav poseben dogodek v kraju. Ljud-
ski godci iz Gradišča so ob obletnici posneli svoj prvi CD. 
Podarili so ga vsem krajanom Gradišča na Kozjaku. Dvora-
na je bila skoraj premajhna za vse, ki so si prireditev želeli 
ogledati. Gostje večera so bili: folklorna skupina s Smol-
nika, ki se je predstavila z ljudskimi plesi, Ljudske pevke 
Gradišče na Kozjaku, mlada harmonikarja Teodor in An-
drej ter ljudski godci iz Skupine UP Društva upokojencev 
Selnice ob Dravi. Za smeh v dvorani so poskrbele domače 
ljudske pevke s skečem, kako teče življenje v našem kra-
ju. Na odru se jim je pridružila »Pepekova Hanzika« z za-
nimivimi dogodivščinami iz svojega življenja. Zvezdana 
Remšak iz JSKD Ruše je ljudskim pevcem izročila bronasto 
Maroltovo priznanje. Članice Društva kmetic Gradišče 
na Kozjaku so ob koncu pripravile pogostitev. Prijetno 
druženje se je nadaljevalo še pozno v noč.

prispevek in fotografije:
Marica praznik

VEČER LJUDSKE GLASBE V GRADIŠČU 
NA KOZJAKU
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ŠPANSKI VIKEND V SELNICI OB DRAVI 
IN RUŠAH

Iz daljne in precej drugačne Španije so 
prišli študenti skupine »Tuna de Peri-
tos« Univerze v Malagi. Odzvali so se 
povabilu Mešanega pevskega zbora 
sv. Marjeta iz Selnice ob Dravi ter Pe-
vskega društva Ruše. V treh nepoz-
abnih dneh od 15. do 17. julija so nas 
razveseljevali z zvoki kitar, mandolin, 
španskih lutenj in tamburinov v tem-
peramentnih španskih ritmih. 
Prvič so se predstavili v petek zvečer 
v hotelu Veter in hitro osvojili srca 
vseh, tudi tistih, ki jih še niso poznali. 
Fantje ohranjajo tradicijo študentskih 
glasbenih skupin  po imenu Tuna iz 
12. stoletja. V tistih časih so revni 
študentje igrali, da so si lahko plačali 
hrano in študij. Ob večerih so osvajali dekleta s seren-
adami, v dar pa prejemali našitke, ki so jim jih dekleta 
pripela na plašče. Prav to počnejo še danes. Radi potu-
jejo in obiskujejo tuje dežele; pri tem so vedno oblečeni 
v značilna tradicionalna oblačila. Nanje smo jim tudi mi 
pripeli našitke grbov Slovenije, občine Selnica ob Dravi in 
Ruš. 
Španski vikend je bil tako za temperamente goste kot za 
nas, organizatorje, precej naporen. V soboto, 16. julija, so 
ob desetih dopoldne zaigrali na obletnici eko tržnice v Sel-
nici ob Dravi, obiskali Breznikovo vinsko klet, poigravali na 
prireditvi NON STOP Bakheros, popoldan pa razveselje-

vali goste v okrepčevalnici Martnica. Sobotni in nedeljski 
vrhunec sta predstavljala koncerta pod imenom Španski 
vikend v Domu kulture Ruše in v Slomškovem domu Sel-
nica ob Dravi. Za slovenski koncertni del sta poskrbela gos-
titelja Mešani pevski zbor sv. Marjete iz Selnice ob Dravi in 
Pevsko društvo Ruše. Anita Vavh in Damjana Očko sta upr-
izorili duhovit skeč o naših gostih, s katerim sta dvorano 
napolnili s smehom in sproščenostjo. Težko pričakovana 
skupina Tuna de Peritos je nato z ritmi pasadobla, rumbe, 
bolera in serenad razvnela domače občinstvo.
Španci so domov ponesli naše vino, šumenje pohorskih 
gozdov, utrip areške nedelje, spoznali so mariborske zna-
menitosti, predvsem pa so bili očarani nad prijaznostjo 

in toplino ljudi, s katerimi so se 
srečevali.
Prijateljski stiki, ki smo jih navezali 
na lanskem gostovanju na zboro-
vskem festivalu v Franciji  v Rozier 
en Donzy-ju, so se še okrepili. Na 
zaključni slovesnosti smo si oblju-
bili, da bomo stkane prijateljske vezi 
ohranjali še naprej. 
Ob tej priložnosti se zahvaljujem 
donatorjem in vsem, ki so prispevali 
k uspešni realizaciji dogodka.   

prispevek in fotografije:
                           kristina kMeTec
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Zapis severnega štajerskega govora 
v občini Selnica ob Dravi

Jezikovne drobtinice

2.del
Selniški govor spada k severnoštajerskemu narečju, h 
kozjaškemu govoru. Značilni štajerski samoglasniki so: 
dvoglasnika ej in ou, dolgi a se zaokrožuje v široki o, pol-
glasnik se razvije v e-jevski samoglasnik, mehki soglasnik 
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 (sarce).

Sledi 2. del zapisa: kak se voglca kodi 
(Pripoveduje Adi Možič)
»Da lehko napre gori, se napehajo s pehom lukne v vo-
glco. Tak se potegne ogn s podna gor cou k luknam. Zaj 
se začne bakaje – kurjeje v staržejni, not se mečejo drove, 
da se narede ogn, da ne gori lejs za vogl. Z začetka se 
baka fsoke tri ure, prouti koncu, šesti, sedmi dejn se heja 
bakat, te se dekl varže du, lukno na varhi se pokrije z ve-
jami, nameče se gor čarna zemla, da je voglca pokrita z 
zemlo tut na varhi. Ko voglor pod nogami čuti, da je na 
varhi pooglenelo, ko začne hrušet, zadejla gurno lukno pa 
napeha niže nove, tak počosi, do podna voglce. Da pa la-

hko pokloči douta po strmini voglce, nuca lesejno štongo, 
kiro mo za šturaje te, ko baka. Voglor hodi po voglci, opira 
se na bakanco, z nagami fohta, če so drove že pooglenele. 
Ko sprovi ogn čist do podna, ja voglca fertik, navodno po 
štirnajstih dnejvah. Na podni ostone glavje. Voglco se pol 
zabije, pusti dvo do tri dni, da se molo ohladi. Pol se otpre, 
se zemla do potegne, s kriulom se vogl vloči na dero, to 
je kišta, ko mo na podni lote, da zemla skozi pode, vogle 
pa se nese vun na plac, tam ko se pol poliva z vado, da se 
vgosne, pa še ohtat je trejba cejlo nouč, da se nena vžge. 
Z ene voglce se dobi dvej do tri tone vogla. Voglca se kodi  
še nešndejn«.

V besedilu se pojavljajo prevzete nemške besede: peh, 
napehati, podn, cou, bakati, dekl, nuca, štonga, šturaje, 
fohtati, fertik, plac, ohtati.

prestava besedila v knjižni jezik
Da lahko gori naprej, se v oglenico s pehalom napravijo 
luknje. Tako se potegne ogenj s tal k tem luknjam. Zdaj se 
začne »bakanje«, to je kurjenje v strženu, vanj se mečejo 
drva, da nastane ogenj in da ne gori les, namenjen za oglje. 
V začetku se »baka« vsake tri ure, proti koncu, šesti, sedmi 
dan se »bakanje« konča, takrat se pokrov odstrani, luknjo 
na vrhu je potrebno pokriti z vejami, nanje se nameče 
črna zemlja, da je oglenica pokrita z zemljo tudi na vrhu. 
Ko oglar pod nogami čuti, da je na vrhu pooglenelo, ko 
začne hreščati, zadela gornjo lukno in s pehalom napravi 
niže nove luknje, tako počasi, do dna oglenice. Da pa la-
hko potlači po strmini oglenice, potrebuje lesen kol, ki ga 
uporablja pri »bakanju«. Oglar hodi po oglenici, opira se 
na »bakanco«, z nogami preizkuša, ali so drva že poogle-
nela. Ko spravi ogenj do dna, je oglenica gotova, navadno 
po štirinajstih dnevih. Na dnu ostane glavje. Oglenico je 
potem potrebno zabiti in pustiti dva do tri dni, da se malo 
ohladi. Potem jo je potrebno odpreti, odstraniti zemljo, s 
krevljem se oglje vlači na dero, to je zaboj, ki ima na dnu 
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LETOS STA SVOJ VISOKI ŽIVLJENJSKI JUBILEJ 
– 90-LETNICO - PRAZNOVALA

late, da zemlja pade skoznje, oglje pa se znosi na določen 
prostor, kjer se potem poliva z vodo, da ugasne, paziti pa 
je potrebno vso noč, da se ne vname. Iz ene oglenice je 
možno dobiti dve do tri tone oglja. Oglenice kuhajo še  
dandanašnji. 

Akad.prof.dr. Zinka ZOrkO
   Foto: Slobodan TATALOVIČ 

Oba so obiskali delegacija Društva upokojencev, Rdečega križa in župan Jurij LEP. Obema slavljencema so čestitali, jima 
podarili šopek rož in se z njima zadržali v prijetnem klepetu.
Čestitamo !

Zalika GORENŠEK                            
Foto: Anka

Ludvik HODNIK             
Foto: Anka
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EVROPSKI PODPRVAKI - EKIPA BAR B
Ekipa Bar B iz Selnice ob Dravi že vrsto 
let tekmuje v slovenski pikado ligi, na 
rang turnirjih ter drugih tekmovanjih, 
kjer so dosegali odlične rezultate. Se-
danjo ekipo Bar B sestavljajo igralci: 
Simon ISKRA, Aleš RAKOVIČ, Jure LEP, 
Janko ROBIČ, Miha STRNAD  in Branko 
GODEC. Skupaj igrajo že drugo leto v 
slovenski C ligi – regija Podravska.

rezultati bar b:
Dosežki v letu 2010: 
Liga  - 1. mesto
Rang turnir (skupno) 
- 1. mesto → Aleš Rakovič                                                                                                    
Turnir za prvaka Občine Selnica ob 
Dravi  
- 1. mesto  → Janko Robič 
Državno prvenstvo   -   3. mesto        
Dosežki v letu 2011:                                                                                                                    
Liga -   1. mesto                                                                                                                                  
Rang turnir (skupno) 
- 1. mesto  →   Janko Robič,  
- 2. mesto   →   Jure Lep  
Državno prvenstvo    -    1. mesto
evropsko prvenstvo  -  2. mesto

Ekipa Bar B

Ekipa Bar B z ekipo iz St. Peterburga

V finalu se je ekipa Bar B pomerila z ekipo iz St. Peterburga. Igra je bila napeta 
in prav takšno je bilo tudi vzdušje. Fantje ekipe Bar B so nasprotnike namreč že 
enkrat premagali, vendar so se kljub temu zavedali, da so Rusi težki nasprotniki. 
Igra je bila napeta in borbena, tako z ene kot z druge strani. Na žalost so morali 
fantje ekipe Bar B priznati premoč ekipe iz St. Peterburga.

Prvo mesto na letošnjem Državnem 
prvenstvu v pikadu jim je omogočilo 
nastop na Evropskem prvenstvu 
v pikadu v Španiji. V Španijo so se 
odpravili z mešanimi občutki, verjeli 
so vase in v svoje sposobnosti, ven-
dar so pokazali tudi spoštovanje do 
drugih ekip iz različnih evropskih 
držav. 

Na evropskem prvenstvu je bilo v 
kategoriji C prijavljenih 15 ekip iz 
različnih držav. Prvi tekmovalni dan 
je ekipa Bar B preživela brez poraza; 
to jim je vlilo še dodatno mero zau-
panja in tekmovalnosti. Odločilne 
igre so sledile drugi tekmovalni dan, 
saj se je takrat igralo za vse ali nič. 
Fantje so kot po tekočem traku prem-
agovali ekipe iz Italije, Rusije, Švice in 
celo Slovenije. Marsikatero igro je 
napeto spremljalo veliko gledalcev, 
saj so si fantje ekipe Bar B že prvi dan 
ustvarili zmagovalni sloves. 
 

Kljub napornemu urniku so fantje 
iz Španije prinesli veliko pozitivnih 
izkušenj in občutkov. V Španijo so se 
odpravili samo z upanjem in željo, v 
Slovenijo, natančneje v Selnico ob 
Dravi, pa so se vrnili kot junaki, kot 
evropski podprvaki.  

Za uresničitev želja se ekipa Baru B 
prisrčno zahvaljuje naslednjim spon-
zorjem: Občini Selnica ob Dravi; 
Bar B; ŠD Kobansko; Antonu Kram-
plu, s.p.; Robertu Kaiserju; Kmetijski 
zadrugi Selnica ob Dravi; Pruharju, 
d.o.o.; Turistični kmetiji z nastanit-
vijo pri Ratu, Magdi Godec; Boštjanu 
Arnušu, s.p.; Janku Štampferju, s.p.; 
Antonu Golji; Čepe, d.o.o.; Imprim 
kozmetiki, trgovini in posredništvu; 
Vulkanizerstvu Košan; Senčila Zvonku 
Ješovniku, s.p.; Baru Galič; Antonu 
Janže; Pop TV; Pikado zvezi Slovenije. 

besedilo in fotografije:
Maja ČrešnIk
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SELNIŠKI PLEŽUHARJI ZMAGALI
2. PRAZNIK POHORSKEGA LONCA NA ROGLI

      AVGUST 2011     
Selniški pležuharji tudi v poletni sezoni ne mirujejo.  Ker 
ni snega,  ko to najstarejše zimsko prevozno sredstvo pro-
movirajo po smučiščih po vsej Sloveniji, so se odločili za 
promocijo, ki so jo poimenovali “S pležuhom naokoli”.   
Projekt je zasnovan tako, da v različnih prostorih pripravijo 
razstavo fotografij in oblačil, ki jih za njih po poprejšnjih ra-
ziskavah izdeluje domače podjetje Soven. Ob tem pa obis-
kovalcem razdelijo spominke in zloženke, ki so napisane 
v več jezikih.  A ker je aktivnim članom pležuharske ekipe 
tudi to premalo, so se odločili, da se povežejo z enako 
mislečimi o ohranjanju ljudskega izročila. Tako so prišli na 
idejo, med drugim tudi zato, ker  sta med pležuharji  dva 
odlična kuharja, da bodo pričeli sodelovati na prireditvah, 
kjer kuharji pripravljajo stare slovenske jedi.  

Za razliko od podobnih kuharskih tekmovanj, kjer vsak jed 
pripravlja na svoj način s svojo recepturo, je bilo  na Ro-
gli drugače. Vse ekipe so dobile enake sestavine in enako 
količino. Od kuharjev pa je bilo odvisno, kateri končni “iz-
delek” bo najbliže staremu tradicionalnemu receptu, ki 
ga je pred leti na osnovi raziskovanja med domačinkami, 
živečimi na Pohorju, sestavila vodja kuhinje v hotelu Ro-
gla Darinka Orlačnik. V ocenjevalni komisiji pa sta bili še 
dve strokovnjakinji s področja prehrane: Romana Gričnik 
in Rosana Veber.  Vse tri so se strinjale, da so prav Selniški 
plejžuharji najbolj zadeli gostoto, barvo in seveda okus 
pohorskega lonca. Prav tako pa je na oceno vplivala tudi 
celostna podoba skupine. Navdušeni so bili nad enotnim  
videzom članov skupine, nad pogrinjkom in promoviran-
jem. Selniški pležuharji so tako nad komisijo kot več tisoč 
obiskovalci naredili zelo dober vtis in s promocijskim ma-
terialom ponovno uspešno predstavili občino Selnica ob 
Dravi, od koder prihajajo.

pripravila: Danica kSeLA
Foto: arhiv cc Selnica
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Del ekipe plejžuharjev na ‘delovnem mestu’

Plejžuharji na razglasitvi ob prejemu priznanja

Priznanje za 1. mesto Plejžuhar Jure Bruder-
man je pripravil okusen 
podmet

Jani Dolinšek, vodja plejžuharov: “Ker v poletnih mesecih 
ni mogoča praktična promocija plejžuha in ker gre pri ku-
hanju tovrstnih jedi prav tako tudi za ljudsko izročilo, smo 
se odločili, da se prijavimo na tradicionalno tekmovanje v 
kuhanju Pohorskega piskra na Arehu, pri Ruški koči. Sode-
lovalo je 22 skupin. Že takrat so bili nad našim pohorskim 
piskrom, kot ga na tem delu Pohorja imenujejo, gostje 
navdušeni. Pošel je v zelo kratkem času. Zasluge za to gre 
pripisati celi skupini, najbolj pa seveda kuharjema Bojanu 
Perku in Juretu Brudermanu. Po uspehu na Ruški koči pa 
so nas povabili na Roglo. Tam je sodelovalo osem skupin, 
večina kuharjev iz kmečkih turizmov in gostiln iz tistih kon-
cev. Ekipa je nalogo vzela zelo resno, kar se je videlo tudi 
po obisku naše stojnice, ki smo jo lepo opremili. Obiskov-
alcev ni zanimalo samo kuhanje, pač pa tudi naša osnovna 
dejavnost. Kaj je to pležuh, od kod izvira, kdo ga je upora-
bljal in podobno. Razlago smo podkrepili s promocijskim 
materialom in spominki. Očitno je bil naš način kuhanja in 
promocije  všeč tudi strokovni komisiji.”
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S FOTOGRAFIJO SKOZI ČAS
Stare fotografije smo začeli objavljati v 11. številki Selniških 
novic. Objavljali bomo vse vrste starih fotografij – tako 
tiste, ki prikazujejo pokrajino, kot tudi tiste, ki prikazujejo 
razne dogodke, stare hiše, družinske posnetke, posnetke 
posameznikov. Skratka – želimo, da bi vsaka fotografija, 
ki jo bomo v uredništvu uspeli pridobiti, dobila tudi svojo 
pripoved. Seveda bodo to pripoved zapisali tisti, ki o stari 
fotografiji kaj vedo, in bo torej kar se da avtentična.
Prepričani smo, da v svojih domovih hranite številne 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 in nas pokličite. Do-
govorili se bomo, kako in kaj. To pomeni, da boste poveda-

li zgodbo o fotografiji, ki nam jo boste poslali, mi pa vam 
bomo predlagali, kako in kaj. Prepričani smo, da se bomo 
hitro dogovorili za sodelovanje.
Ker se zavedamo, da vam fotografije, ki nam jih boste zau-
pali, dosti pomenijo, vam jih bomo seveda vrnili. 

Do sedaj je bil vaš odziv bolj sramežljiv. Nihče nam namreč 
ni prinesel kakšne stare fotografije, da bi jo lahko objavili. 
Tik preden je izšla ta številka, pa smo v uredništvo povabili 
Dragico LEŠNIK in Nika IVANUŠO. S seboj sta prinesla večje 
število starih fotografij, s katerih objavo sedaj začenjamo. 
Za njuno prijaznost se jima uredništvo Selniških novic 
najlepše zahvaljuje.

Očitno gre za kovačijo. (fotografija je last Maruše VRŠNIK)

Nekaj teh žena in mož je ustvarjalo zgodovino 
Selnice ob Dravi. V uredništvu vseh ne poznamo – 
prosimo vas za pomoč.  (fotografija je last Danice ŽUNKO)

Spoštovane bralke in bralci!
Pozivamo vas, da nam sporočite, ali ste na kateri od 
fotografij kogarkoli spoznali in ali morda veste, kje in 
kdaj je fotografija nastala. Svoje sporočilo nam posredu-
jte po telefonu na št. 6730-204 ali na št. 041/682-330. 
Seveda pa se nam lahko oglasite tudi prek e-pošte 
info@selnica.si ali  slobodan.tatalovic@selnica.si .
Smo torej pred določenim izzivom. Skupaj lahko obu-

dimo marsikatero podrobnost, ki je bila do sedaj skrita 
in pozabljena. Tako bomo marsikaj iz naše zgodovine iz-
trgali pozabi, pa naj gre za različne dogodke ali za čisto 
osebne zgodbe.
Veselimo se sodelovanja z vami in vas hkrati še enkrat 
pozivamo k sodelovanju.

Slobodan TATALOVIČ,
 odgovorni urednik

Ali se prepoznate? (fotografija je last Antonije LAZAR)

Fotografija je očitno iz leta 1937. 
Ali koga prepoznate?   (fotografija je last Sonje FLAK)
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ZAKLJUČEN ŽIVLJENSKI KROG 
LOKALNIH IZDELKOV – 
PRIMER OVČJA VOLNA

V okviru projekta zaključen življenski krog lokalnih izdelkov – primer ovčja volna smo v mesecu maju 2011 razposlali 
1500 glasovnic v vsa gospodinjstva v občini Selnica ob Dravi z zaselki. Odgovore smo zbrali do 27. maja 2011 in ugoto-
vili, da je večina občanov glasovalo za nogavico oz. štumf. 
Ročnodelsko društvo Marjetice so izdelale veliko število pletenih nogavic, otroci iz OŠ Selnica ob Dravi pa so izdelali 
nogavice kot darilne vrečke, nogavice kot veliko kačo in nogavice kot lonček za cvetlice.
Vse zbrane izdelke smo razstavili v prostorih podjetja Soven v Selnici ob Dravi v sklopu občinskega praznika. Razstava 
je bila popestrena s kulturnim nastopom domačega pevskega zbora. Razstavo sta si ogledala tudi ministrica za gos-
podarstvo gospa Darja Radić in direktor direktorata za kmetijstvo gospod Branko Ravnik. Vsi obiskovalci so prejeli 
zloženke v katerih je opisan zaključen krog lokalnih izdelkov iz ovčje volne in še veliko na temo trajnostnega razvoja . 
Zloženka bo na voljo še v prostorih občine Selnica ob Dravi..
Celotna organizacija in koordinacija projekta je bila izvedena s strani Inštituta za trajnostni razvoj, zadružništvo in lo-
kalno samoosrbo Selnica ob Dravi.

Selnica ob Dravi, 31. maj 2011     ITr Selnica ob Dravi
         Direktorica: 
         Tanja rIŽner

 Andreja TAJke

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje
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GRADIŠČANKE
V ARBORETUMU VOLČJI POTOK

Društvo kmetic Gradišče na Kozjaku je v začetku septem-
bra organiziralo izlet za vse žene in dekleta, ki so sode-
lovale pri peki peciva za 11. srečanje Gradišč Slovenije in 
za svoje sodelovanje niso zahtevale ničesar. V veselem 
vzdušju se je 47 udeleženk z avtobusom odpeljalo proti 
Volčjemu potoku. Čeprav se je na rastlinah že kazalo, 
da se poletje poslavlja, nas je park očaral z zanimivimi 
cvetličnimi in drevesnimi zasaditvami. V tem času park 
krasijo dalije. 

Za nekatere so ene izmed najlepših poletnih čebulnic, saj 
jih skoraj nobena druga rastlina ne prekaša v velikosti, ob-
liki in raznobarvnosti cvetov. Ogledali smo si tri razstave. 
Razstavo slovenskih metuljev je prispeval Matjaž Zadgral 
iz Društva za proučevanje in ohranjanje metuljev Sloveni-
je. Iz zbirke Hrovatin Exotica smo si ogledale edinstveno 
razstavo kaktusov (več kot 900 eksponatov). 

Najstarejši razstavljeni primerek je star kar 45 let. Prava 
paša za oči je bila razstava orhidej. Zanimiva je bila za-
saditev balkonskega cvetja, imenovana po tortah (ma-
linova, višnjeva, jagodna …). Popoldne je bilo namenjeno 
pogovoru in druženju. V mnogih izmed nas pa so se že 
porajale ideje in zamisli, kako polepšati svojo okolico in 
vrt z možnimi zasaditvami, ki smo jih videle v arboretumu.

pripravila: Maksimiljana HArTMAn
Foto: Marica prAZnIk
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nAVLAkA

Ko te prime, hitro zgrabi,
v peč zanesi in pozabi.

Če tako ne boš naredil,
se navlake ne boš znebil.

Ničesar naj ti ne bo žal,
čeprav potem boš to iskal.

Si novo boš nabavil
in lepo na staro boš pozabil.

Hilda Žaucer              

OGreVAnJe

Ko ti pesmica pride,
nič ne čakaj, da ti ne uide.

So najlepše rime, a kaj,
ko vedno ni prave štime.

Se ti beseda smeji, ker
jo greje tvoja bedarija.

Ni lepšega kot to, da veš,
kdo si in kdo so oni.

Hilda Žaucer

SEJEM RABLJENIH KNJIG IN 
PREDSTAVITEV BIBLIOBUSA

Bibliobus Občino Selnica ob Dravi obiskuje že 6 let, vsakih 
14 dni. Čeprav se marsikomu zdi, da je izbira manjša kot v 
drugih stacionarnih knjižnicah, to ne drži. Poleg knjig, ki 
jih vozi, ima enota Bibliobus skladišče s kapaciteto okoli 
100.000 knjig. 
Ker pa je v skladiščih vedno več knjig, zmanjkuje prostora 
za nove. Tako so se ob sodelovanju z našo občino in šolo 
v Mariborski knjižnici odločili za sejem odpisanih knjig. 
Knjige so prodajali na stojnici pri šotoru za telovadnico, 
obisk je bil izredno dober. Prodali  so okoli 100 knjig po 
simbolični ceni 0,80€.
Po končani prodaji smo sklenili, da tovrstni sejem or-
ganiziramo tudi v prihodnosti. Občani boste o vsem 
pravočasno obveščeni.

Zapisal in fotografiral:
Tine šTeGer



47Selniške novice 13/oktober 2011

Občina Selnica ob Dravi



www.selnica.si

Z veseljem vas vabim v prenovljeno mesnico
v Selnici ob Dravi, Vodovodna ulica 2.

Za vas smo pripravili sveže meso domače 
slovenske reje, domače suho mesne izdelke, 

meso za žar, odlično Selniško polsuho salamo 
za samo 5 evrov in še mnoge druge mesne 

dobrote. Zraven vam nudimo domači kruh in 
pecivo pekarne Štern iz Hočkega Pohorja.

Obiščite nas in se prepričajte o naši ponudbi.

DOMAČA MESNICA - NOVO V SELNICI

S tem izrezanim kuponom vam priznamo 5% popust 
pri enkratnem nakupu. 
Kupon je unovčljiv do 31. 10. 2011.

KUPON za 5 % POPUSTA
Delovni čas:
     Ponedeljek ZAPRTO
     Torek – četrtek med 8. in 16. uro
     Petek med 8. in 17. uro
     Sobota med 7. in 12. uro
     Nedelja med 7. in 11. uro

Telefon: 02 / 671 41 81 


