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Že sedaj vas vabim, da nam v uredništvo pošljete do kon-
ca marca 2013 vaše prispevke, da jih bomo lahko objavili 
v majski številki časopisa. Gradiva nam pošljite po ele-
ktronski pošti  na e-naslov: info@selnica.si ali na naslov 
slobodan.tatalovic@selnica.si s pripisom za Selniške nov-
ice. Seveda pa lahko prinesete svoje prispevke, zapisane 
na CD ali na ključek. Zaželeno je, da so le-ti  opremljeni s 
fotografi jami primerne kakovosti .
Vašega sodelovanja, čeprav tokrat nekoliko skromnejšega, 
smo zelo veseli. Še posebej nas veseli, da svojim prisp-
evkom prilagate tudi kvalitetne fotografi je. S tem seve-
da prispevate k dvigu kvalitete oziroma prepoznavnosti  
našega časopisa. 
Do sedaj smo vas v vsaki številki časopisa pozivali, da nam 
tudi ti sti , ki niste najbolj vešči dela z računalniki in digi-
talno fotografi jo, pošiljate svoje prispevke in da najdete 
nekoga, ki vam bo le-te pretvoril v elektronsko obliko. V 
tej smeri je narejen velik korak.
K temu lahko dodamo – le tako naprej.  Tudi v bodoče 
bomo veseli vsakega vašega prispevka in vsakega bomo z 
veseljem objavili. 

Odgovorni urednik

ljub negotovosti , ki veje med ljudmi, je leto 2012 
skoraj že za nami. Vedno, ko se leto bliža koncu, smo 

pripravljeni, da obudimo spomine na dogodke in dejanja, 
ki smo jih spremljali. Seveda vsak zase najbolje ve, kaj mu 
je preteklo leto dodalo ali vzelo. Novo leto pa je vsekakor 
čas, ko se radi spominjamo dobrih dejanj in si zaželimo vse 
dobro v prihodnjem letu. Menim tudi, da je prav, da slabe 
in negati vne dogodke pospravimo na varno in se iz njih še 
kaj naučimo ter si s tem olajšamo pogled v prihodnost. 
Prepričan sem, da bralci našega glasila že vedo, da želim 
s svojimi prispevki predvsem širiti  opti mizem in poziti vno 
energijo med ljudi. Moja dolžnost pa je tudi, da so infor-
macije realne in pravočasne. 
Pri pregledu opravljenega dela v letu 2012 lahko povem, 
da smo kot občina opravili večino načrtovanih del. Spre-
jetje proračunov je za mene kot župana in občinsko upravo 
dokument, v katerem so postavljeni cilji in naloge, ki jih 
želimo v čim večjem obsegu izpolniti . Po navadi opravimo 
dva popravka (rebalansa) proračuna na leto, in to pred-
vsem zato, da uskladimo prihodke in odhodke glede na 
spremenjene okoliščine pri realizaciji načrtovanih nalog. V 
letu, ki se izteka, smo izpolnili vse investi cije na področju 
cestne infrastrukture tako, da smo tudi letos preplasti li 
oziroma na novo zgradili okoli 2,5 km cest skupaj z me-
teorno kanalizacijo. Odvodnavanje na naših cestah je nu-
jno, saj se jih velik del nahaja na hribovitem območju. Tudi 
pri širitvi vodovodnega omrežja smo izpolnili zastavljene 
naloge. V tem mesecu še potekajo dela v naselju ob cesti  
proti  Sv. Duhu na Ostem vrhu, in sicer se opravljajo priklopi 

na stanovanjske objekte. Zavedamo se, da ljudje, ki nima-
jo konstantne oskrbe s pitno vodo, popolnoma drugače 
gledajo na to dobrino kot drugi, ki nimamo teh težav. Rav-
no zato občina na tem področju konstantno vlaga v širitev 
omrežja, hkrati  pa skupaj z upravljavcem – mariborskim  
vodovodom – skrbi za kvaliteto vodnega vira in za celotno 
mrežo napeljav v občini. Lahko tudi povemo, da pri nas 
nimamo več azbestnih vodovodnih cevi. 
V mesecu novembru smo pričeli z deli na našem največjem 
projektu, in sicer na odvodnavanju in čiščenju komunalnih 
voda. Kot je znano, je celotni projekt za primarne vode s 
čisti lno napravo ovrednoten skoraj v višini 9 milijonov ev-
rov. Čaka pa nas še veliko dela na sekundarnih vodih. Po 
terminskem planu bomo čisti lno napravo predali svojemu 
namenu že v letu 2014. Do leta 2017 pa želimo večino 
hiš, ki so v območju možnega priklopa, tudi priklopiti . V 
predlogu proračuna za leto 2013 tako načrtujemo , da 
bomo opravili okoli 70 % del na kanalizacijskem omrežju 
v okviru celotnega projekta. O poteku del vas bomo sproti  
obveščali tako preko našega glasila in spletnih strani, če bo 
potrebno, pa tudi posebej na terenu. 
Druga največja investi cija, ki nas čaka v letu 2013 in 
2014, pa je gradnja kulturno-turisti čno-informacijskega 
centra s knjižnico v samem središču naše občine. Rad bi 
poudaril, da imamo za oba projekta že pridobljena grad-
bena dovoljenja, za projekt kanalizacije pa je izbran tudi 
izvajalec in dela že potekajo. Prve priprave na gradnjo 
kanalizacije so potekale že pred sedmimi leti . Za gradnjo 
kulturnega doma pa se pripravljamo že tudi 4 leta. V tem 
času smo tako veliko delali za pridobivanje evropskih sred-
stev za oba projekta. Uspelo nam je tako pridobiti  skoraj 
7 milijonov evrov iz evropskih kohezijskih in strukturnih 
skladov. Z veseljem lahko povem, da bomo tako v nasled-
njih dveh leti h pridobili toliko sredstev, da smo uvrščeni 
med najuspešnejše slovenske občine na področju črpanja 
evropskih sredstev. Številka 7 milijonov sama zase ne 
pove veliko, če pa povem, da sta to skoraj dva celoletna 
proračuna, lahko sami ocenite, kaj to pomeni za našo 
občino. Da pa lahko pridobimo toliko fi nančnih sredstev iz 
evropskih skladov, moramo seveda zagotoviti  tudi lastne 
vire iz našega proračuna. V zadnjih leti h smo se na ta pogoj 
vseskozi pripravljali in smo zato razbremenili proračun, ki 
nam sedaj tudi omogoča delno zadolžitev. Lastni delež 
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Vzpodbudna prihodnost



fi nančnih sredstev, ki je  pogoj za črpanje evropskih sred-
stev, bomo tako pridobili iz prihrankov preteklih let, najeli 
pa bomo tudi dolgoročni kredit. Vsega tega pa ne bi uspeli 
realizirati , če ne bi ideje s sklepi potrjeval občinski svet. Naj 
omenim, da so svetnice in svetniki v veliki večini podpirali 
in še podpirajo predlagane investi cije, ki so jim bile pred-
stavljene, z njimi usklajene in predlagane v sprejem. Težko 
si predstavljam, da bi imeli občinski svet, občinsko upravo 
in seveda župana, ki ne bi bili sposobni delovati  usklajeno. 
Brez ti mskega dela in medsebojnega zaupanja in seveda 
strokovnosti  ne bi mogli izvajati  teh investi cij in zapreti  
tako zelo zahtevnih fi nančnih konstrukcij. Res sem vesel, 
zadovoljen in ponosen, da vsi ti  organi v večini delujemo 
usklajeno in usmerjamo razvoj naše občine po isti  poti  za 
izpolnitev zastavljenih ciljev. 
Spoštovane občanke in občani! Zaradi vseh teh dejstev 
lahko trdim, da imamo vzpodbudno prihodnost, ki pa 
seveda brez medsebojnega zaupanja in spoštovanja tudi 

v prihodnje ni samoumevna. Še zmeraj verjamem in za-
gotavljam, da smo občina prijaznih, delavnih in poštenih 
ljudi, ki imamo svojo znano preteklost in svetlo prihod-
nost za nas in naše zanamce. 

župan
Jurij Lep

Smo v času, ko vsi ljudje pričakujemo mir in srečo. 
V družinskem vzdušju praznujmo božične praznike 

in si izpovejmo skrite želje in z njimi obogati mo 
svoj vsakdan.

 26. decembra praznujemo dan samostojnosti , 
zato je prav, da se spoštljivo spomnimo tudi na ta 
pomembni zgodovinski dogodek za našo državo. 
Naj bo prihodnje leto za vse nas nova izkušnja, 
bodimo pa tudi veseli majhnih in skromnih u

spehov.

BESEDA ODGOVORNEGA 
UREDNIKA

eto je naokoli. Zopet je prišel čas, ko delamo 
obračune-tako ali tako. Nekdo pri sebi, drugi zopet 

širše. Kakorkoli že. Ostaja dejstvo, da je letošnje leto za-
znamovano z nemiri, ki smo jim priča v Mariboru pa tudi 
v vseh večjih slovenskih mesti h. Zopet se je vse skupaj 
začelo v Mariboru. Zopet zato, ker nekoliko starejši pom-
nimo kar nekaj dogodkov, ki so se v zgodovino zapisali prav 
v Mariboru. In zopet ima človek občutek, da je Maribor, 
ki je plačal največjo ceno tranzicije, nekakšen poizkusni 
zajec. Kot da nekdo preizkuša, kako daleč lahko gre. Kako 
si drugače razlagati  provokacije na protesti h, preti rano up-
orabo sile represivnih organov in izjave vidnih politi kov, ki 
kot da še vedno ne dojemajo trenutka, v katerem smo se 
znašli. Slišimo, da so protesti  nezakoniti  ker da niso prijav-
ljeni. Morda. So pa zanesljivo legiti mni. Zakaj so legiti mni? 
Zato, ker narodu nihče ne more prepovedati , da nevoljo 

nad obupnimi razmerami, v katerih smo se znašli, pove na 
glas. Preti rana aroganca, samopašnost, klientelizem, nev-
erjetna grabežljivost elite in nepripravljenost prisluhniti  
ljudem so razlogi, zaradi katerih so ljudje danes na ulici. 
Razpravljanje o zakonitosti  protestov se oddaljuje od raz-
prave, ki je po mojem mnenju pomembnejša – to pa je 
razprava o vzrokih za proteste.

 Ob tem moram priznati , da sem zadovoljen, ker Selničani 
živimo v normalnem okoju. Seveda nas kriza ni obšla. Tudi 
pri nas smo na vsakem koraku prisiljeni varčevati , se 
odpovedovati  nekaterim stvarem, ki so bile še pred krat-
kim povsem same po sebi razumljive.

 Tudi volitve predsednika države so za nami in izvolili smo 
pač ti stega, ki nas je najbolj prepričal. Kakorkoli že, pravijo, 
da imamo ljudje  zmeraj prav. Mar ne?

V uredništvu smo se zopet sestali in se dogovorili o vsem 
potrebnem za izdajo zadnje letošnje številke Selniških 
novic. Spet je bilo treba opraviti  marsikatero »prosto« uro 
– seveda ob »najbolj primernih dnevih« - ob sobotah in 
nedeljah, pozno v noč. In znova se pojavi ti sta poziti vna 

nervoza, ki se s pričakovanjem pravočasnega izida našega 
časopisa stopnjuje. Vse skupaj je poplačano takrat, ko 
pred ti skom še v zadnji pregled dobim od ti skarja vsebino 
in obliko Selniških novic. Takšnih, kot jih kasneje dobite vi, 
spoštovane bralke in bralci. 

Sicer pa tudi v tej številki pišemo o marsičem. Poleg na-
govora župana Jurija LEPA in besede  moje malenkosti  
boste v tej številki našli še pisanje o začetku gradnje 
čisti lne naprave in kanalizacije v naši občini, zapis našega 
zvestega sodelavca Janeza URBASA, ki nekoliko drugače 
piše o konoplji. Tu je zapis Simone GRUŠOVNIK o aktualnih 
dogodkih v občinski upravi. Iz OŠ Selnica so nam poslali 
prispevek o slovenskem zajtrku, ki so ga imeli v šoli, naša 
zvesta sodelavka Damjana OČKO obširno piše o zdravi šoli 
kot načinu življenja, o dogajanju na podružničnih šolah in 
vrtcih pa Jerneja LISJAK in Nataša JAVORNIK. Moja malen-

kost je nekaj zapisala tudi o srečanju lovcev, pišemo o varni 
hiši, naša zvesta sodelavka Fanika OSTERC piše o razstavi 
Marjeti c in o mednarodnem festi valu vezenja v Velen-
ju.   Dr. Zinka ZORKO je tudi tokrat prispevala jezikovne 
drobti nice.  Ob 65. obletnici pišemo o Svetovalnem cen-
tru za otroke, mladostnike in starše. Jože KOJZEK in Vlado 
SABOLEK poročata o ekskurziji selniških upokojencev in o 
letošnjih izleti h le-teh. Seveda je tu križanka – tudi tokrat 
nagradna - in še kaj se bo našlo za prijetno praznično bran-
je.
Zima je tu. Najlepšo jo dela veselo pričakovanje božičnih 
in novoletnih praznikov. V imenu Uredniškega odbora in v 
svojem imenu vam želim vesele in lepe božične praznike, 
v prihajajočem letu pa obilo uspeha ter medsebojnega ra-
zumevanja in spoštovanja.

Vaš urednik
Slobodan TATALOViČ

OBČINSKA UPRAVA ZAKLJUČUJE 
PRORAČUNSKO LETO

koraj se ne da verjeti , da je z nami že veseli decem-
ber in tako mimo še eno leto: osebno, družinsko, 

poslovno in tudi proračunsko. Čas je, da pogledamo nazaj 
in razmislimo, kaj je ti sto, kar smo naredili dobro, kje smo 
ga polomili, kaj bi ponovili in kaj naredili drugače. Čas za 
obračun.
V mesecu septembru sem sprejela županov izziv in stopila 
na čelo občinske uprave kot vršilka dolžnosti  direktorice. 
Trije meseci so premalo časa, da bi se lahko kiti la z uspehi 
ali sprejela kriti ke, ki niso moje. Je uvajanje, je spoznavan-
je, je trud in trdo delo, da se osvoji čim več znanja, infor-
macij, spoznanj in veščin, ki bodo koristi le dobremu delu 
občinske uprave, ki je namenjena vam, občanom. 

Proračunsko leto zaključujemo dobro, realizirali smo 
večino stvari, ki smo si jih zastavili. Kljub globalni gospo-
darski krizi nismo imeli težav z zagotavljanjem sredstev v 
proračunu. Želimo si, da bi bilo tako še naprej, čeprav se 
zavedamo, da nas v prihodnjem letu čakajo zares veliki 
projekti , ki bodo višino našega proračuna podvojili, s tem 
pa tudi delo, ki je povezano s premagovanjem zapletov, ki 
so pri projekti h takih dimenzij neizbežni. Vendar se tega 
veselimo, da dokažemo, da znamo in zmoremo.
Zavedam se, da je nemogoče ustreči vsem, saj so naše 
dejavnosti  omejene tako s sredstvi kot z zakoni in pred-
pisi. Vendar so naša vrata odprta in s prijaznostjo in 
ustrežljivostjo je mogoče rešiti  skoraj vse. Moja vizija je 
voditi  občinsko upravo dostopno in prijazno za občane. Tu 
smo zaradi vas in za vas. Hkrati  pa pričakujem od občanov 
korekten odnos in razumevanje, da obstajajo reči, ki niso 
v naši pristojnosti , za katere je nemogoče zagotoviti  sred-
stva ali so preprosto nezakonite.
Naj se ob tej priliki zahvalim županu in delavcem občinske 
uprave za celoletno delo in prijetno vzdušje v občinski hiši. 
Vsem občankam in občanom pa želim mirno praznovanje 
božiča s svojimi najdražjimi, v novem letu pa vse dobro.

Simona GRUŠOVNik, 
v. d. direktorice občinske uprave

L
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 pisanih jesenskih dneh smo imeli na podružnici Sv. 
Duh prav poseben obisk. Obiskal nas je čisto pravi 

ježek. Spoznavali smo ga z različnimi čuti li: ga ti pali, von-
jali, poslušali in gledali. Svoja spoznanja o našem obiskov-
alcu smo dopolnili z informacijami, ki smo jih poiskali na 
internetu ter jih nato zapisali in narisali v svoje zvezke. 
Dan smo zaključili z izdelovanjem ježkov iz različnih mate-
rialov. Ježek pa nas je pogosti l s kuhanimi kostanji.

Na letošnjih šolskih olimpijskih igrah smo se priključili 
našim vrstnikom na mati čni šoli in se odlično odrezali v 
atletskih disciplinah. Prvošolca Manuel in Vito sta skupaj 
osvojila kar pet medalj, Vito pa je bil izbran tudi za naj 
atleta prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja.

Ob dnevu slovenske hrane in v okviru projekta Tradiciona-
lni slovenski zajtrk smo si pripravili pravi slovenski zajtrk. 
Vsa živila so bila pridelana v našem kraju. Odličen ajdov 
kruh je spekla Manuelova in Amandina prababica, jabolka 
in mleko sta prispevali družini Harič in Rojer ter med naš 
šofer Srečko. Bilo je slastno.

BARVITA JESEN PRI SV. DUHU NA 
OSTREM VRHU

ZAČELA SE JE GRADNJA ČISTILNE 
NAPRAVE IN KANALIZACIJE

 okviru skupine projektov »Odvajanje in čiščenje od-
padne vode v porečju Drave – Zgornja Drava«, so se 

začele izvajati  investi cije v odvajanje in čiščenje odpadne 
vode v občinah Dravograd, Muta, Radlje ob Dravi, Selnica 
ob Dravi in Vuzenica. Cilj projekta je izgradnja ustrezne in-
frastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih 
vod na območjih, ki so v državnem programu opredeljena 
kot območja, ki morajo biti  opremljena s kanalizacijo, 
skladno z evropskimi direkti vami na področju odvajanja in 
čiščenja odpadnih voda ter s predpristopno pogodbo in 
ciljem zmanjšanja vplivov na okolje. 
   V občini Selnica ob Dravi je na obstoječi sistem kanali-
zacije priključenih približno 1.200 prebivalcev. Ostali ob-
jekti  imajo zgrajene individualne pretočne greznice. Od-
toki iz greznic so speljani v bližnje odvodne jarke ter v 
podtalje. Odpadne vode iz greznic ne ustrezajo zakonskim 
kriterijem, ki določajo parametre za izpust odpadne vode 
v okolje. Velik del obravnavanih naselij leži na robu ali v 
območju vodnega vira Selniška Dobrava, ki predstavlja po-
tencialni vodni vir za naselja ob Dravi, vključno z Maribo-
rom. Na območju občine Selnica ob Dravi so prisotni tudi 
industrijski onesnaževalci. Obstoječa kanalizacija je gra-
jena v mešanem sistemu. Najstarejša kanalizacija je bila 
zgrajena že leta 1963, posamezni odseki pa so se gradili od 
leta 1998 dalje. Kanalizacijski sistem Selnica sestavljajo tri 
glavne kanalizacijske veje, ki bodo prebivalcem v naseljih 
v občini omogočala priklope na sistem.

Začetek gradnje
V mesecu oktobru se je začela dolgo pričakovana gradnja. 
Sama gradnja se je začela z gradnjo čisti lne naprave – kapa-
citete 5000 populacijskih enot. Čisti lna naprava je locirana 
v selniški gramoznici oziroma v ti stem delu gramoznice, ki 
je izčrpan in je v lasti  občine. Vzporedno z gradnjo čisti lne 
naprave pa že poteka gradnja črpališč in same kanalizacije. 
Izvajalca del sta podjetji Riko in Pomgrad, ki sta bili izbrani 
na javnem razpisu. 
Letošnja dela potekajo na območjih, ki so nekoliko od-
maknjena in ne vplivajo na naš vsakdanji življenjski ritem. 
V letu 2013 se bodo dela intenzivirala in gradnja bo mar-
sikdaj posegla v naš vsakdanjik. V mislih imam predvsem 
dela na območjih posameznih prometnic – tudi na posa-
meznih odsekih glavne ceste Maribor-Dravograd. Takrat 
bomo nekaj časa potrebovali več potrpežljivosti .

Pripravil: Slobodan TATALOViČ
Foto: Slobodan TATALOViČ

V V

6 Selniške novice 17/december 2012 7Selniške novice 17/december 2012

Občina Selnica ob Dravi Občina Selnica ob Dravi

Zapisala: Damjana OČkO, profesorica
Foto: Damjana OČkO

Že tradicionalno smo mesec november zaključili z advent-
nimi delavnicami, na katerih so se nam pridružili starši 
in pevke pevskega društva Lipa. Spet smo izdelali veliko 
adventnih venčkov iz naravnih materialov, katere smo 
ponudili krajanom na adventnem sejmu pred nedeljsko 
mašo na prvo adventno nedeljo. Po njej sta nas obiskala 
še parkelj in Sv. Miklavž.



oncept mreže šol, ki promovirajo zdravje, se je razvil 
že v 80. leti h prejšnjega stoletja. K temu so pripomo-

gli strokovnjaki Svetovne zdravstvene organizacije, Evrop-
ske unije in Evropske komisije, ki so se zavedali, da lahko 
načrtno in sistemati čno zasnovani programi pomembno 
vplivajo na zadovoljstvo učencev, njihovo samopodobo, 
vedenje v zvezi z zdravjem, odnos do zdravja in življenja 
nasploh. 
V šolskem letu 2012/2013 bo naša šola nadaljevala evrop-
ski projekt Zdrava šola. Rdeča nit bodo letos občečloveške 
vrednote. Temelji vrednot se porajajo v družini, brez njih pa 
si ne moremo predstavljati  niti  izobraževalnega procesa. Z 
različnimi dejavnostmi bomo strokovni delavci, učenci  in 
starši ozaveščali vrednote, kot so: zdravje, poštenost, od-
govornost, delo, človekove pravice, spoštovanje drugih, 
samospoštovanje, solidarnost, pomoč, razumevanje, lju-
bezen, mir, prijateljstvo, svoboda, družina….
Dnevno in tedensko v naši šoli in vrtcu izvajamo različne 
vsebine, povezane z zdravo šolo. Vse šolsko leto skrbimo 
za urejene šolske prostore in njeno okolico. Ločeno zbira-
mo odpadke v razredih in šolski kuhinji. Uspešni smo v zbi-
ralnih akcijah papirja in zamaškov. Akti vni smo v različnih 

K

Občina Selnica ob Dravi

a nami so že trije meseci, odkar smo prvič odprli 
vrata vrtca Gradišče na Kozjaku. V treh mesecih se 

je zgodilo obilo zanimivih stvari.

Obiskal nas je policist Boštjan in nam povedal, kako 
pomembna je uporaba čelade na kolesih in zakaj si mora-
mo v avtomobilu vedno pripeti  varnostni pas.

Občina Selnica ob Dravi

ZDRAVA ŠOLA KOT NAČIN ŽIVLJENJA

“Če ni zdravja, ni modrosti , ni umetnosti , moč za boj pojenja, 
bogastvo postane brezkoristno in inteligenca neuporabna. “
HEROFIL

športnih dejavnosti h. V začetku meseca oktobra so v šoli 
potekale olimpijske igre. Kot se zanje spodobi, smo obe-
sili šolsko olimpijsko zastavo in prižgali olimpijski ogenj. 
Prisegli so tako sodniki kot tekmovalci, da se bomo borili 
v športnem duhu, upoštevali pravila in imeli spoštljiv od-
nos do nasprotnika. Tako smo  sledili motu letošnjih iger, 
ki je bilo: SPOŠTOVANJE - RESPECT. Učenci so se pomerili 
v različnih športnih igrah in atletskih disciplinah. Najboljši 
so prejeli medalje in pokale. 
Posebno ponosni smo na šolski čebelnjak, okoli katere-
ga se širi zeliščni vrt z medoviti mi rastlinami. Zanj in za 
čebeljo družino skrbijo učenci čebelarskega krožka s svo-
jim mentorjem. Rezultat skrbnega dela je med, katerega 
uživamo v medenih zajtrkih, z njim sladkamo čaj pri malici 
in pripravljamo medene izdelke. Preživljanje prostega časa 
v čebelnjaku pa pomeni tudi apiterapijo. Apiterapija ali 
čebelja terapija je terapija, ki s pomočjo čebeljih pikov in 
pridelkov, kot so med, propolis, mati čni mleček …  krepi 
imunski sistem in ohranja zdravje.
 

zdravilstvu. V času cvetenja je ajda odlična paša za čebele. 
Produkt tega pa je zelo iskan ajdov med, katerega smo ob 
koncu predavanja tudi poskusili. Predavanje je bilo dobro 
obiskano.
Šola redno sodeluje z zdravstvenimi domovi iz Selnice in 
Maribora, kjer učenci opravljajo zdravstvene preglede. 
Učenci skozi vse šolsko leto tekmujejo za čiste zobe. Razred, 
ki je najbolje skrbel za higieno zob, je ob koncu šolskega 
leta nagrajen. Izvajamo različne dneve dejavnosti , ki so 
povezani z zdravjem, medosebnimi odnosi, varovanjem 
okolja, ločevanjem odpadkov, varčevanjem z energijo, … 
Prav tako vključujemo v razredne ure in ure rednega pou-
ka vsebine o drogah, spolnosti , nasilju, kajenju, alkoholu, 
zdravilih, zdravi prehrani, motnjah hranjenja, samopodo-
bi, osebni higieni in podobno. Učenci berejo za EKO bralno 
značko in tekmujejo na tekmovanjih o sladkorni bolezni, iz 
prve pomoči, o čebelarstvu, na Proteusovem tekmovanju, 
kaj veš o prometu, otroški varnostni olimpijadi in različnih 
športnih tekmovanjih, kjer dosegajo lepe uspehe. V mes-
ecu maju se šola akti vno vključi v vseslovenski projekt Dan 

druženja in gibanja treh generacij. Na ta dan se v različnih 
športnih igrah in pohodih družimo učitelji, učenci, starši, 
stari starši in drugi sorodniki. 
Šola organizira za starše različna predavanja s področja 
zdravja na roditeljskih sestankih. Z njimi se srečujemo tudi 
v različnih neformalnih oblikah druženja, kot so: praznične 
delavnice, novoletni sejem in različne druge prireditve.

Veliko skrb namenjamo zdravi in raznovrstni šolski preh-
rani. Vsak dan nam je na voljo sadje. Pri vseh obrokih vz-
podbujamo kulturno prehranjevanje in lepo obnašanje 
pri jedi. Prav tako učence vzpodbujamo, da pijejo vodo 
in nesladkan čaj. Poudarjamo pomen zajtrka. V okviru 
dneva slovenske hrane in projekta Tradicionalni zajtrk 
smo tretji petek v novembru zajtrkovali lokalno pridela-
na živila (mleko, jabolka, ajdov kruh, med in maslo). Dan 
pred tem je mentor čebelarskega krožka Blaž Lovrič prip-
ravil predavanje Vse o ajdi. V enournem predavanju smo 
poslušalci izvedeli, od kod rastlina izvira, njeno kemijsko 
sestavo,  kako se prideluje ter o njeni uporabi v prehrani in 

Zapisala: Damjana OČkO, profesorica
Foto: Damjana OČkO

NOVIČKE IZ VRTCA V GRADIŠČU NA KOZJAKU

Starše smo povabili na kostanjev piknik, vendar nas je pre-
seneti l dež, zato smo se dogovorili, da se zberemo na »Je-
senskem druženju«. Pripravili smo ustvarjalno delavnico. 
Starši in otroci so dokazali, da so zelo ustvarjalni. Nastali 
so namreč  zanimivi izdelki na jesensko temati ko. Druženje 
so otroci začinili  z novo pesmico in plesom. Hitro se učimo 
in veliko že znamo.
V oktobru – mesecu požarne varnosti  - so nas obiskali gas-
ilci. Pokazali so nam svoje vozilo. Prijazen gasilec gospod 
Amon pa nam je razložil vse o opremi in gašenju.  Njegovi 
sodelavci so nam dovolili poskusiti , kako se gasi. 

Praznovali smo že prvi rojstni dan. Naš najmlajši 
»pikapolonček« Jan je dobil drugo pikico na pikapolonici 
in upihnil dve svečki.
Ob dnevu slovenske hrane smo  pripravili pogrinjek, gospa 
kuharica Danica Cepec pa nam je postregla s tradicional-
nim slovenskim zajtrkom – ajdovim kruhom z orehi, mas-
lom, medom, mlekom in jabolki. 
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V ŠOLI IN VRTCU SMO ZAJTRKOVALI MALO DRUGAČE

 petek, 16. novembra 2012, smo učenci, učitelji, otro-
ci vrtca, vzgojiteljice in vodstveno osebje zajtrkovali 

malo drugače. Z nami so dobrote zaužili tudi povabljeni 
gostje, in sicer župan Občine Selnica ob Dravi, veterinar-
ka za čebele ter predsednik in predstavniki Čebelarskega 
društva Selnica ob Dravi. Pridružili smo se projektu Tradi-
cionalni slovenski zajtrk, ki je potekal po vseh vrtcih in 
šolah v Sloveniji. 
Naš zajtrk je bil sestavljen iz živil domače pridelave. 
Jedli smo ajdov kruh, namazan z maslom in medom iz 
šolskega čebelnjaka, pili mleko ter se posladkali z jabolki 
iz domačega kraja.  
Namen projekta je vključiti  v prehrano lokalno pridela-
na živila slovenskega izvora, spodbuditi  poseganje po 
domačih pridelkih, s tem zmanjšati  pot od kraja pridelave 
do potrošnika, omejiti  na minimum embalažo ter opom-
niti  na pomen čebelarstva za širše okolje.
V krajšem uvodnem programu smo učence seznanili z 
vsemi živili, ki smo jih imeli na mizi. Prav tako so veliko 
zanimivosti  lahko prebrali iz zapisov, ki smo jih obesili na 
steno v jedilnici.
Ta dan smo izvajali dan dejavnosti , in sicer so potekale 
različne akti vnosti  za učence od 1. do 9. razreda:
 
• Skupina devetošolcev je obiskala bližnje trgovine ter an-

keti rala prodajalce in kupce o ponudbi, povpraševanju, 
cenah, kvaliteti  in dobaviteljih določenih živil.

V

Občina Selnica ob Dravi Občina Selnica ob Dravi

V našem vrtcu je vedno veselo. Ko otroci pripovedujejo o 
»bukicah«, pa vzgojiteljica ne ve, kaj je to, takrat je zelo 
smešno. Ko vzgojiteljica nikakor ne razume, kaj je to, Ožbej 
vzame s police knjigo o živalih in pokaže na prašička.  
Veselimo se, ko na sprehodu skozi gozd najdemo jurčka in 
ko v bližnjem ribniku nahranimo ribe in racaka s kruhom. 
Racak nas tu in tam počaka tudi pred vhodom v vrtec. Za-

nimivo je, ko ulovimo kobilice ali pa, ko Kristi na prinese met-
ulje v lončku za opazovanje.  
Smejimo se, ko mali Jan ne izpusti  sestrice Nike, ko se igramo 
igrico Rdeče češnje rada jem … in potem plešeta kar oba. 
Vsako jutro vstopi v našo igralnico tudi mala nasmejana Tara, 
ki je vedno dobre volje in razvedri še tako zaspanega otroka. 
Tobijas pa že komaj čaka, da nas obišče Dedek Mraz in mu 
prinese modro darilo. 
V našem vrtcu se zgodi vsak dan kaj novega. Ne samo zaradi 
novih didakti čnih igrač, ki smo jih v vrtcu naročili in dobili, 
tudi zaradi nove pridobitve – računalnika, ki sta nam ga ku-
pila starša deklice Tare Marti na Robnik in Robert Kaiser. Še 
enkrat se iskreno zahvaljujemo, saj nam bo pri vsakdanjih 
dejavnosti h zelo koristi l. Na ta način smo bliže cilju, ki smo 
si ga zastavili – napredek pri uporabi informacijsko -komuni-
kacijske tehnologije.
In najvažnejše – v tem kratkem času smo postali  res pra-
vi prijatelji. Takšni, ki si pomagamo, si prisluhnemo, se 
spoštujemo in razumemo, da je vsak izmed nas drugačen in 
zato še toliko bolj zanimiv.  

Zapisala: Jerneja LiSJAk, dipl. vzg.
                                                                            Foto: Jerneja LiSJAk

NOVOST V VRTCU SELNiCA OB DRAVi iN ENOTi VRTCA 
GRADiŠČE NA kOZJAkU

mesecu novembru smo v vrtcu pridobili šti ri rabljene 
računalnike. Tri računalnike, ki jih bodo uporabljali 

otroci iz skupin vrtca v šoli, je darovalo podjetje Studio Di-
recta, d.o.o., katerega  zakoniti  zastopnik je Bojan Knaver. 
Računalnik, ki ga že uporabljajo otroci v enoti  vrtca Gradišče 
na Kozjaku, pa sta kupila starša deklice iz tamkajšnje sku-
pine: Marti na Robnik in Robert Kaiser. 
Računalniki nam bodo zelo koristi li, saj nam bodo v pomoč 
pri uvajanju informacijsko-komunikacijske tehnologije v vrt-
cu. Otroci drugega starostnega obdobja se bodo lahko srečali 
z zanimivimi didakti čnimi programi, se ob njih učili, hkrati  
pa bomo vzgojiteljice imele možnost obogati ti  načrtovane 
dnevne dejavnosti  z vključitvijo vsebin, dostopnih na spletu. 
Mag. Rado Wechtersbach, avtor številnih učbenikov o 
računalništvu in informati ki, je leta 2003 zapisal, da otroci 
ob zgodnjem učenju ob računalniku pridobijo razumevanje, 
da se računalnik lahko uporablja v različne namene (v banki, 
v trgovini, hotelu, šoli ipd.). Otroci  se tako lahko navajajo 
na ustrezno uporabo računalnika (red in čistoča, mehko pri-
ti skanje ti pk), prepoznavajo temeljne elemente računalnika 
(npr. USB  ključek, zgoščenka, ti skalnik, zaslon, miška) in po-
imenujejo opravila (npr. nati sni, shrani, naloži). Naučijo se 

nadzorovano premikati  kazalec miške po zaslonu in klikati , 
usvojijo uporabo drsnika za premikanje gor in dol po stra-
ni, so sposobni samostojnega zagona izbranega programa 
in njegove zaustavitve, znajo zaustaviti  računalnik, poiskati  
osnovne črke (napišejo npr. svoje ime) ter spoznajo upora-
bo temeljnih krmilnih ti pk (vračalka, dvigalka, preslednica, 
brisalka). Naučijo se uporabljati  osnovna risarska orodja: 
prostoročno rišejo, rišejo z geometrijskimi telesi, izbirajo 
barve, barvajo s čopičem, z razpršilom in barvajo zaključne 
ploskve. 
Seveda z njim ne moremo nadomesti ti  čutno bogate igre 
otrok v blatni luži, kot razmišlja David Thornburg, niti  pričarati  
barvnih doživeti j na slikarskem stojalu, plezanja po krošnjah 
dreves, nogometa in drugih doživeti j v naravi. Računalnik 
prihaja v vrtec kot nov in ustvarjalen učni pripomoček, s 
katerim si otroci širijo svoje obzorje, in kot nenadomestljiv 
medij, ki omogoča otroku
izražanje in raziskovanje mnogih idej in zamisli, ki bi sicer 
nepreizkušene utonile v pozabo.
Hvala  vsem, ki ste  otrokom omogočili uporabo računalnika 
v vrtcu!

Zapisala: Jerneja LiSJAk, dipl. vzg.
                                                                            Foto: Jerneja LiSJAk

•  Druga skupina učencev je izvajala eksperimente, ki so 
bili povezani s hrano (biotehnologija) – vse značilnosti  
kvasa, alkoholno vrenje, izdelava jogurta, izolacija DNA 
iz paradižnika.

•  Iz gospodinjske učilnice je prijetno dišalo po keksih 
iz ajdove moke in drugem medenem pecivu, ki so jih 
učenci pekli. 

•  Učenci so govorili o prevelikih količinah odpadne 
embalaže, kako le-to zmanjšati , ali jo ponovno upora-
biti .

•  Sedmošolci so prepevali ljudske pesmi o ajdi, mleku, 
kolinah, ki so jih predstavili tudi drugim učencem. Prav 
tako so iskali pregovore o medu in čebelah ter spoznali 
ajdo, v telovadnici pa so poskrbeli še za gibanje.

•  Šestošolci so obiskali bližnjo kmeti jo Košan in se sez-
nanili z njihovim načinom pridelave in predelave sadja. 

•  Učenci so odpadno embalažo uspešno spremenili v no-
voletne okraske in druge uporabne predmete.

•  Svoj interes za likovno ustvarjanje so učenci izrazili v 
likovni delavnici, kjer so nastali izdelki na temo preh-
rane.

•  Z nabodali in čežano iz domačega sadja so se poslad-
kali učenci 5., 4. in 1. razreda. Petošolci so spoznavali 
kmeti je in delo na njih.

•  Izdelali so plakate na temo tradicionalni slovenski za-
jtrk.

•  Učenci so pred in med zajtrkom obnovili poznavanje 
bontona pri mizi.
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•  Učenci 3. razreda so se preizkusili v peki zeliščnih 
žemljic, polnjenju štruce z nadevom iz skute ter s prip-
ravo jabolk z orehi.

• Uspešni so bili tudi naši drugošolci, ki so izdelali maslo 
in pekli slastne palačinke, kjer so uporabili nekatere 
manj znane sestavine, kot so ajdova moka, različna 
zelišča, lešniki in orehi.

•  Ves čas poteka akti vnosti  je skupina učencev izvajala 
fotografi ranje in slike predvajala za vse druge učence v 
avli šole. 

 Pri delu so nam priskočili na pomoč nekateri starši naših 

otrok in prav tako zunanji sodelavci; za to se jim najlepše 
zahvaljujemo.
Otrokom smo razdelili zloženke za ozaveščanje pomena 
porabe domačih proizvodov, ki so jih odnesli domov in z 
vsebino seznanili tudi starše. Prav tako so vsi učenci dobili 
magnetno ploščico z logoti pom Tradicionalni slovenski za-
jtrk, ki jih bo čez vse leto opominjala na pomen zdravega 
zajtrka. 
Podobne akti vnosti  bomo izvajali tudi v prihodnje in s tem 
ozaveščali otroke in starše o pomenu zdrave prehrane in 
uporabi domačih izdelkov. 

Pripravila: Stanka NiDORFER, vodja projekta na OŠ Selnica
                                   Foto: Maja VAČUN, prof.

GASILCI NA PODRUŽNICI GRADIŠČE NA KOZJAKU

 mesecu požarne varnosti  , oktobra, so nas 
na podružnici Gradišče na Kozjaku obiskali 

gasilci iz Selnice ob Dravi. Predstavili so nam delo 
gasilcev, gasilsko vozilo in pripomočke za gašenje. 
Seveda pa na podružnici vemo, da delo gasilcev 
ni samo gašenje požarov, temveč tudi reševanje v 
naravnih in drugih nesrečah. Njihovo delo je zelo 
dragoceno. Najbolj so nas razveselili z demon-
stracijo gašenja in seveda s pravim gašenjem, ki 
so ga izvedli učenci in otroci iz vrtca. Vse okoli nas 
je bilo mokro, a veselje je bilo neizmerno. Hvala 
vam, gasilci iz Selnice ob Dravi!

Prispevek: Nataša JAVORNik, prof.
                                                 Foto: Nataša JAVORNik

V

KOSTANJEV PIKNIK

 delavnicah so učenci izdelovali lutko Piko Nogavičko.  
Po ustvarjalnem delu pa je sledil kostanjev piknik, 

katerega so se udeležili tudi starši. Slastni kostanji, dober 
domač jabolčni in grozdni sok, domače pecivo, veselo 
vzdušje, medsebojno druženje in prijetno kramljanje 
je popestrilo hladen oktobrski popoldan. Učiteljice s 
podružnice se zahvaljujemo staršem za izvedbo piknika, 
učencem pa pohvala za uspešno ustvarjalno delo.

Pripravila: Nataša JAVORNik, prof.
                                                            Foto: Nataša JAVORNIK

V mesecu oktobru smo na podružnici Gradišče na Kozjaku imeli kostanjev piknik s starši in ustvarjalne delavnice.  

12 Selniške novice 17/december 2012 13Selniške novice 17/december 2012

V



NA OŠ SELNICA OB DRAVI ZAJTRKOVALI MED 
ČEBELARJEV KROŽKARJEV

udi na OŠ Selnica ob Dravi smo v petek, dne 16. 
11. 2012, v okviru praznika slovenske hrane na zelo 

izviren način izvedli tradicionalni medeni zajtrk, tokrat 
prvič z medom, ki so ga v letu 2012 v šolskem čebelnjaku 
pridelali marljivi člani ČEBELARSKEGA KROŽKA na OŠ Sel-
nica ob Dravi. 
Dve mladi moderatorici , učenki šole, sta pripravili poz-
dravni nagovor, ki je bil namenjen prisotnemu županu 
občine g. Juriju Lepu, delegaciji ČD s predsednikom g. 
Jankom Šarmanom, prisotni mentorici prakti čnega dela 
ČK g. mag. Vidi Lešnik,  dr. veterine,  nato je bil k mikro-
fonu povabljen župan Občine  Selnica ob Dravi, ki je na 
kratko opisal pomen praznika slovenske hrane, se zahvalil 
organizatorjem za povabilo, se zahvalil vsem darovalcem 
in zaželel, da se tradicionalni medeni zajtrk, ki so ga pred 
6 leti  začeli prav čebelarji in se je povsem »prijel«, orga-
nizira tudi v prihodnje.   

IN JABOLKA. Vsa postrežena hrana  je bila pridelana tudi 
v okolju, v katerem živijo udeleženci zajtrka. Posebej so 
bili pohvaljeni člani čebelarskega krožka, ki so v svojem 
šolskem čebelnjaku kljub skromnemu medenemu donosu 
v letu 2012 pridelali dovolj medu za neodvisno izvedbo 
medenega zajtrka. Za darovanih 11 kg medu  od članov  
ČD Selnica ob Dravi je bilo povedano, da bo izkoriščen ob 
drugi priložnosti , saj sta na OŠ in v vrtcu med in maslo 
postrežena za zajtrk večkrat na leto. 
Na koncu moram poudariti , da je zvečer pred medenim za-
jtrkom mentor čebelarskega krožka na OŠ Selnica ob Dravi 
g. prof. Blaž Lovrič za starše otrok, krožkarje in čebelarje 
priredil zelo zanimivo predavanje naslovom  »VSE O 
AJDI«.  Prisotni smo bili seznanjeni z vrsto podatkov, o kat-
erih se nam pred tem še sanjalo ni.  Predavanje je bilo 
popestreno s prikazom slik in prikazom  semen ajde ter 
posušenih zdravilnih zelenih delov ajde. Predavanju, ki se 
ga je udeležilo 25 oseb, so sledila številna vprašanja, zlasti  
o kulinariki in recepti h, in potekala je  izmenjava izkušenj. 

Pripravil: Janko ŠARMAN, predsednik ČD
Foto: arhiv šole
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nanstvenoraziskovalni center SAZU – Inšti tut za slovenski jezik Frana Ramovša je leta 2011 izdal delo dr. Janeza 
Kebra Slovar slovenskih frazemov.

Frazeološke enote ali frazemi so stalne besedne zveze, katerih namen ni ali je samo delno ugotovljiv iz pomenov njegovih 
sestavin. Navajam nadaljevanje izbora frazemov.
Znajti  se v kaši: znajti  se v neprijetnem, zapletenem  položaju; kelih trpljenja: kar je treba hudega prenesti , pretrpeti ; klin 
se s klinom izbija: obračunati  s kom, maščevati  se; klobuk dol: vsa čast, vse priznanje; biti  na zatožni klopi: biti  obtožen, 
zagovarjati  se na sodišču; oslovska klop: navadno zadnja klop za slabe ali nedisciplinirane učence; požirati  knjige: hitro, 
površno brati ; kovačeva kobila je zmeraj bosa: pri poklicnih storitvah pridejo domači zadnji na vrsto; biti  do kolen v 
dreku: biti  v zelo neprijetnem položaju; gristi  kolena: hoditi  v hudo strmino; biti  za peto kolo: biti  nepotreben, odveč; 
biti  na koncu sveta: biti  zelo daleč; rasti  kot konoplja: zelo hitro rasti ; kopriva ne pozebe: zdrav, odporen človek uspešno 
kljubuje bolezni, naporu; strgati  komu korenček: s premikanjem enega kazalca po drugem izražati  škodoželjnost; biti  pri 
koritu: imeti  donosno službo, ugleden položaj; ta je pa kosmata: to ni res, to je izmišljeno; sama kost in koža je koga: kdo 
je zelo suh; hoditi  za koga po kostanj v žerjavico: opraviti  nevarna dela v korist drugih; biti  za v koš: biti  tak, da ga je treba 
zavreči; dati  komu košarico: zavrniti  ponudbo koga; pregloboko pogledati  v kozarec: opiti  se; streljati  kozle: delati  velike 
napake, neumnosti ; biti  krvav pod kožo: biti  nagnjen k strastem, materialnim užitkom; biti  v slabi koži: biti  bolan; biti  si 
podoben kot krajcar krajcarju: biti  si zelo podoben; potegniti  krajšo: biti  neuspešen; kralj živali: lev;  imeti  jezik kot krava 
rep: imeti  zelo dolg jezik; biti  molzna krava: kar se da zelo izkoriščati ; sedem debelih krav: čas blaginje; kravice pasti : 
ležati  na trebuhu; bled kot kreda: zelo bled; dobiti  koga v svoje kremplje: dobiti  koga pod svoj vpliv; biti  modre krvi: biti  
plemiškega rodu; hladna kri: mirnost, prisebnost; imeti  kaj v krvi: imeti  kaj prirojeno; krila so zrasla komu: postati  zelo 
uspešen; čist kot kristal: zelo čist, prozoren; križi in težave: velike težave, skrbi; velik križ je s kom: velika težava, skrb je 
s kom; biti  v začaranem krogu: ne najti  izhoda, rešitve; imeti  debel krompir: doživeti  dober izid, konec česa; krona ne 
bo padla komu z glave: ugled se mu ne bo zmanjšal; ne krop ne voda: brez izraziti h lastnosti , značilnosti ; prinesti  vse na 
krožniku: omogočiti , da kdo brez truda kaj doseže; biti  že pri kruhu: biti  odrasel in zaposlen; dober kot kruh: zelo dober, 
ki izkazuje dobroto; preobjesti  se belega kruha: zaradi izobilja biti  objesten, predrzen; imeti  poln kufer koga ali česa: 
imeti  velik odpor do koga, česa, sovražiti  koga, kaj; biti  kuhan in pečen kje/ pri kom: pogosto biti  kje, pri kom; kot kup 
nesreče: obupano, žalostno; kravja kupčija: ravnanje, pri katerem stranki iščeta osebne koristi  na škodo tretje osebe.
(Nadaljevanje v naslednji številki)                                                

 Akad. prof. dr. Zinka ZORkO

Po pozdravnem nagovoru župana so sledili recitacija in pe-
sem, ki jo je zapel zbor najmlajših, nato sta mladi modera-
torci  seznanili udeležence, kaj vse bo za zajtrk, spregovorili 
o pomenu domače hrane in kako se pridobiva posamezna 
vrsta hrane. Po predstavitvi so dežurni iz kuhinje prines-
li na mize:  AJDOV KRUH,  MASLO, MED, VROČE MLEKO 

JEZIKOVNE DROBTINICE 
SLOVENSKI FRAZEMI (NADALJEVANJE)

Z
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epi prazniki ob koncu leta so se že začeli, menda 
prav z marti novanjem.

Če bi sodili po udeležbi, bi lahko trdili, da je marti novo 
nadvse priljubljen praznik Selničanov.

S pohodom na vinski vrh se je začelo. Tam  so pohodnike 
kar na dvanajsti h mesti h lepo sprejeli in pogosti li. Nad-
aljevalo se je s prijetnim druženjem ob kuhanju »Selniške 
rajngle«, bolšjim sejmom, razstavo likovnih del in ocen-
jevanjem »brajdošnice«.
Na široko  dogodkov ni potrebno opisovati , saj je bila 
prisotna večina Selničanov in tudi od drugod so začeli pri-
hajati .
Nekaj fotografi j bo dobro ilustriralo dogodke na vinskem 
vrhu in na prizorišču.
Naj se lepi novoletni prazniki nadaljujejo v tako veselem 
vzdušju.

MARTINOVANJE 2012

L
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 Zmagoslavno »Selniško rajnglo« so letos skuhali »uličarji« 
iz ulice Ob gozdu. »Rajngla« je vsebovala eko in bio zelen-
javo z njihovih domačih vrtov.
Lani pa so zmagali fantje Johanez kluba z mineštro.
Recept  v celoti  objavljamo. Gotovo bo prav prišlo nekaj 
»na žlico« po obilnih prazničnih obrokih.

RECEPT »ULiČARSkA RAJNGLA«
Sestavine: nekaj glav čebule, kos  govejega plečeta, kos 
svinjskega plečeta, nekaj krompirja, nekaj korenčkov, pest 
ješprena, sveži por, sveža zelena, česen, gobe z Janževe 
gore, lovorjev list, sol, poper,  paprika rdeča mleta, rdeče 
vino, ti mijan.

Najboljšo »brajdošnico« je za pokušnjo prinesel  gospod 
Stavko Očko iz Bistrice. Lani je ta naslov pripadel Dani 
Kolarič. 

Na sestanku  po marti novanju smo se sestali organizatorji 
in sodelujoči z vinskega vrha, kuharji in ocenili  uspešnost 
organizacije prireditve.  Ocena je bila dobra , dodali pa 
smo še kup predlogov za prihodnje leto.

Izvolili smo tudi »VIRTA« vinskega vrha. Virt  je postal 
Tomaž Hojnik (ta mladi Zajc).

Organizatorji in sodelujoči  pošiljamo Selničanom in 
vsem občanom Selnice novoletno voščilo z lepimi željami  
za praznike in veliko sreče, zdravja in ljubezni v letu 2013.

Zapisal: Janko LiSJAk
  Foto: Tinka LiSJAk in Zdravko MARiN
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  60 LET SVETOVALNEGA CENTRA ZA OTROKE, 
MLADOSTNIKE IN STARŠE MARIBOR

Občina Selnica ob Dravi Občina Selnica ob Dravi

SREDA, 17. OkTOBER  - ZAkLJUČEk 
PROJEkTA »SkUPAJ V iGRi«
Pred dobrim letom dni smo se delavci Svetovalnega 
centra Maribor odločili, da prihajajočo 60-letnico zavoda 
zaznamujemo z neko dejavnostjo, ki bi jo izvajali skozi vse 
leto. Nagovoril pa nas je tudi Maribor - EPk 2012. Tako 
smo skupaj s partnerskimi zavodi iz mestne četrti  Studenci 
v Mariboru (OŠ Janka Padežnika, vrtec Studenci, Mestna 
četrt Studenci, dom starostnikov Dom pod Gorco in 
Lesarsko šolo Maribor) zastavili projekt SkUPAJ V iGRi, s 
katerim  smo želeli spodbuditi  krepitev medgeneracijskega 
sodelovanja, medsebojnega učenja in ohranjanja 
kulturne dediščine. Preko intenzivnega sodelovanja vseh 
sodelujočih v projektu  smo želeli spodbuditi  in ohraniti  
socialne sti ke, vzpostaviti  proces medsebojnega druženja, 
sodelovanja, vzajemnosti , učenja, izmenjave izkušenj in 
solidarnosti . 

Svečan nagovor Marinke Bečele, strokovne sodelavke na SC v avli Lesarske šole 
Maribor.

Vsi, ki smo sodelovali v projektu »Skupaj v igri«, smo se 
zbrali na zaključni prireditvi, ki je bila v sredo, 17. 10. 2012 
v avli Lesarske šole Maribor.

Učenci OŠ Janko Padežnik nastopajo.

ČETRTEk, 18. OkTOBER - SVEČANA 
AkADEMiJA OB 60-LETNiCi OBSTOJA iN 
DELOVANJA SVETOVALNEGA CENTRA ZA 
OTROkE, MLADOSTNikE iN STARŠE
Svečana akademija je potekala v četrtek, 18.10. 2012, 
v avli Lesarske šole Maribor, kjer nas je obiskal tudi 
predsednik Republike Slovenije dr. Danilo Türk, ki je 
bil tudi častni pokrovitelj. Bili smo veseli številčnega 
obiska; med gosti  pa je bilo tudi več visokih 
predstavnikov lokalnih oblasti  ter predstavnikov z 
ministrstva za šolstvo in drugih strokovnih zavodov.

Predstavniki ministrstva za šolstvo, lokalnih oblasti  in drugih strokovnih 
zavodov.

Več  kot pol stoletja strokovnega dela in humane 
dejavnosti , petdeset zaposlenih in številni zunanji 
sodelavci, množica otrok, mladine in odraslih s 
problemi  in težavami, številna predavanja, delavnice, 
poljudni in strokovni članki, delo s prostovoljci in …

Strokovni delavci Svetovalnega centra Maribor s  predsednikom Republike 
Slovenije dr. Danilom Türkom.

PETEk, 19. OkTOBER - SiMPOZiJ iN ZBORNik 
» V LABiRiNTU ODRAŠČANJA«
Strokovna srečanja, ki so namenjena svetovalnim 
delavcem ter drugim pedagoškim delavcem različnih 
strokovnih usmeritev v vrtcih, osnovnih in srednjih 

šolah, v šolskem letu 2012/13 ob 60- letnici zavoda 
smo začeli v petek, 19. 10. 2012, v prostorih Lesarske 
šole Maribor s simpozijem z naslovom »V labirintu 
odraščanja«.

Uvodno predavanje je izvedla predavateljica iz Trsta, 
psihologinja dr. Alenka Rebula Tutt a   z naslovom: 
»Samo povezani zares živimo: o vitalnih odnosih 
med ljudmi«, sledila pa je predstavitev strokovnih 
prispevkov, ki smo jih objavili v priložnostnem 
zborniku ob 60-letnici zavoda. 

Dr. Alenka Rebula Tutt a.

V skladu s tradicijo zadnjih let, je tudi v okviru  
praznovanja 60-letnice Svetovalnega centra za otroke, 
mladostnike in starše Maribor  izšla nova knjiga 
oz. zbornik z naslovom »V labirintu odraščanja«. 
Zbornik je rezultat dela strokovnih prispevkov 
svetovalnih delavcev Svetovalnega centra Maribor, 
vsebuje pa  zelo precizno analizo stanja v naši družbi, 
opredelitev negati vnih trendov, posledic in stranpoti , 
ki se kažejo na področjih vzgoje in izobraževanja, 
ter  zbir konkretnih smernic za možen izhod iz tega 
»labirinta odraščanja«.  Zbornik je namenjen vsem, ki  
se kakorkoli  ukvarjajo z vzgojo oz. odraščanjem otrok 
in mladine.

PODELiTEV PRiZNANJA SVETOVALNEGA 
CENTRA MARiBOR
Dobitnik letošnjega priznanja je  naš dolgoletni 
sodelavec mag. France Prosnik.

Direktor Svetovalnega centra g. Heliodor Cvetko in letošnji nagrajenec mag. 
France Prosnik.

V tem letu,  ob praznovanju 60-letnice obstoja in 
delovanja zavoda, podelitvi priznanja Svetovalnega 
centra Maribor dajemo velik pomen.  Želimo, da se  
v največji meri  nanaša na delovanje in poslanstvo 
ustanove, na umeščenost Svetovalnega centra 
Maribor v prostor in čas.  Torej ga podeljujemo 
človeku, strokovnjaku, ki je s svojo dejavnostjo  
pomembno zaznamoval daljše obdobje obstoja in 
delovanja našega zavoda. 
Dobitnik priznanja Svetovalnega centra Maribor za 
leto 2012 je mag. France Prosnik, naš dolgoletni 
sodelavec, v dveh obdobjih direktor zavoda, 
predvsem pa človek, na katerega so se obračali številni 
otroci in mladostniki, starši, učitelji, šolski svetovalni 
delavci in drugi, mu zaupali svoje   probleme ter mu z 
zanimanjem prisluhnili.  

Prepričani smo, da je priznanje prišlo v prave roke ! 
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DVE MEDALJI NA DRŽAVNEM PRVENSTVU

 soboto, 01. 12. 2012, je potekalo državno prvenstvo 
za vse kategoriji do 21 let. Okoli 500 tekmovalcev iz 

56 karate klubov iz vse Slovenije se je pomerilo v katah in 
borbah posamezno.
Kvalitetnega in zelo dobro obiskanega državnega prven-
stva se je uspešno udeležilo tudi devet najboljših selniških 
karateistov. Osvojili smo dve medalji, Željko PANZALOVIČ 
med člani do 21 let in Nik MORI med dečki od 8 do 9 let.

Rezultati  selniških karateistov:
3. mesto Željko PANZALOVIČ, kate, člani -21 let;
3. mesto Nik MORI, kate, dečki, 8 – 9 let;
5. mesto Jaka ŠTRUC, borbe -70kg, kadeti ;
5. mesto Asej FRAS PEČLIN, borbe -50kg, dečki 12 – 13 let.

Miha GOSAK, kate, dečki 10 – 11 let – izpadel v 3. kolu;
Marcel KOBAL, kate, dečki 10 – 11 let – izpadel v 2. kolu;
Samo ZADRAVEC, kate, dečki 10 – 11 let – izpadel v 2. kolu;
Žak REMŠAK, kate, dečki 10 – 11 let – izpadel v 3. kolu;
Mati c GOSAK, kate, dečki, 8 – 9 let – izpadel v 3. kolu;
Jaka ŠTRUC, kate, kadeti  – izpadel v 2. kolu.

   Željko Panzalovič, 3 mesto, člani -21 let       

Nik Mori, 3. mesto, dečki 8 – 9 let

JAKI SREBRO, NIKU BRON NA 1. KROGU OŠ LIGE

opet se je začela osnovnošolska liga v karateju, ki bo enako kot do sedaj potekala v šti rih krogih, in upajmo, da 
bomo imeli čast eno gosti ti  v Selnici ob Dravi pred domačimi gledalci. 

Prvi krog je bil v soboto, 06.10.2012, v Lenartu, na katerem je nastopilo več kot 120 tekmovalcev iz 45 slovenskih os-
novnih šol. Na prvem tekmovanju v novem šolskem letu je nastopilo kar petnajst selniških tekmovalcev. Nekateri so se 
odrezali dobro, eni slabše, upajmo samo zaradi prvega tekmovanja v novi sezoni. Medalji sta osvojila Jaka Štruc in Nik 
Mori, peti  mesti  pa Samo Zadravec in Janez Marti n Kričej.
Naslednja dva vikenda nas čakata dve tekmovanji zaporedoma, prva je pokalna tekma v Murski Soboti , teden dni za 
tem pa še Maribor open.
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Rezultati  selniških karateistov:
3. mesto Nik MORI, kate, dečki, 1. – 3. razred.
5. mesto Samo ZADRAVEC, kate, dečki, 4. – 5. razred.
2. mesto Jaka ŠTRUC, kate, dečki, 8. – 9. razred.
5. mesto Janez Marti n KRIČEJ, kate, dečki, 8. – 9. razred.

Marcel Kobal                                                                      Jaka Štruc, 2.mesto                                                                                  

TRI ZLATE MEDALJE NA MARIBOR OPEN

Jan Terti nek Nik Mori, 3. mesto

Selniški karateisti  ob otvoritvi Pripravil: kamil FRAS
                                        Foto: kamil FRAS

 soboto, 20. 10. 2012, je potekal mednarodni turnir Maribor open, na katerem so se selniški karateisti  odlično 
odrezali. V močni konkurenci so osvojili tri prva mesta. Posamezno sta zmagala Miha Gosak med dečki 10 – 11 let 

in Željko Panzalovič  med člani. Ekipno smo zmagali dečki v postavi Mati c Gosak, Žak Remšak in Marcel Kobal.

Rezultati  selniških karateistov:
1. mesto Miha GOSAK, kate, 10 – 11 let, dečki;
5. mesto Žak REMŠAK, kate, 10 – 11 let, dečki;
Macel KOBAL, kate, 10 – 11 let, dečki – izgubil 1. kolo.

1. mesto Željko PANZALOVIČ, kate, člani.
1. mesto ekipno dečki 11 – 13 let, kate (Miha GOSAK, Žak REMŠAK 
in Marcel KOBAL).
5. mesto Marija KRIČEJ, kate, 7 let in mlajše, deklice.

Mati c GOSAK, kate, 8 – 9 let, dečki – izgubil 1. kolo.
Nik MORI, kate, 8 – 9 let, dečki – izgubil 1. kolo.

Pred začetkom turnirja

Prispevek:  kamil FRAS                                       
Foto: arhiv kluba

Žak Remšak pri izvajanju kate

Kate ekipno

Miha Gosak, 1. mesto

Željko Panzalovič 1. mesto
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NA LEPI MODRI DONAVI
(dunajski valček)

bjavljamo lestvico 3. SLF lige, kjer so nogometaši KMN Slemen  trenutno  na prvem mestu. 
Klub je dosegel lep uspeh tudi v pokalnem tekmovanju, kjer se je kot prvak Medobčinske zveze Maribor, uvrsti l v 

osmino pokala NZS. To je med 16 najboljših ekip v Sloveniji, kar je eden največjih uspehov KMN Slemen. Za najboljšega 
igralca sezone 2011/2012, zaključnega pokalnega tekmovanja MNZ Maribor je bil izbran Matej NAPOTNIK – KMN Sle-
men. Najboljši strelec je bil Jože HUDERNIK, najboljši vratar pa Damijan PETRUN – oba KMN Slemen.

Od leve proti  desni stojijo: trener Andrej ZADRAVEC, Jaka ROŽMAN, Jani POLIČ, Damjan PETRUN, Damijan ŽUNKO in pomočnik trenerja Marjan HAVZENBAH.
Od leve proti  desni čepijo: Damijan LADINEK, Andrej MUZLOVIČ, Aleksander NEDIŽAVEC, Jože HUDERNIK in Matej NAPOTNIK.

Pripravil: Andrej ZADRAVEC
Foto: arhiv kluba

omisija za izlete pri Društvu upokojencev Selnica ob 
Dravi pripravi v začetku vsakega leta predlog izle-

tov. Skrb za organizacijo izletov je upravni odbor poveril 
g. Jožetu Kojzeku, članu upravnega odbora. Imenovani je 
začel delo z vso resnostjo. Vsi izleti  so dobro organizirani. 

V začetku leta prejmejo člani  DU  Predlog izletov za tekoče 
leto. V letu 2012 smo imeli planiranih 5 ( pet)  izletov.

- 17. marca  smo se napoti li v Hrvaško Zagorje. 
Pot nas je vodila mimo Slovenske Bistrice, Poljčan do 
Kostrivnice, kjer smo si ogledali kraljevi vrelec mineralne 
vode, ki je eden zadnjih takšnih vodnjakov. V Cerovcu v 
bližini Rogaške Slati ne smo si ogledali  paviljon  kaktusov 
- veliko zbirko bodečih lepoti c. Po počitku in malici smo 
pot nadaljevali do dvorca Trakoščan, ki stoji na visokem 
stožčastem hribu nad jezerom. Prvi lastniki dvorca so bili 
grofj e Celjski. Sprehodili smo se ob jezeru in pot nadalje-
vali do metropole hrvaškega  Zagorja - do Krapine. Obis-
kali smo novi muzej  neandertalcev.
Kosilo so nam pripravili na turisti čni kmeti ji nad Krapino.  

- 5. maja  smo se odpeljali v svet med Notranjsko in 
Cerkljanskim. Prvi postanek za kavico smo imeli na Troja-
nah in pot nadaljevali do Vrhnike. Ogledali smo si spomin-
sko hišo Ivana Cankarja, ki stoji Na klancu sredi  vrhniškega 
mestnega središča. Po počitku in malici ob izviru Lju-
bljanice smo pot nadaljevali proti  Idriji, ki je najstarejše 
rudarsko mesto živega srebra. Na gradu Gewerkenegg 
smo si ogledali zanimive muzejske zbirke – čipkarsko in 
rudarsko. Na poti  skozi Cerkno, ki je gospodarsko in kul-
turno središče Cerkljanskega, smo se ustavili v parti zanski 
bolnišnici Franja, ki je eden najpomembnejših pomnikov 
parti zanskega boja proti  okupatorju v času 2. svetovne vo-
jne.
Pozno popoldansko kosilo smo imeli v gosti šču v neposred-
ni bližini vhoda v bolnišnico Franja.  

- 9. junija je bil naš cilj Gorenjska. Po postanku na 
Trojanah smo pot nadaljevali na Gorenjsko do Krope, zi-
belke kovaštva, ki leži v ozki kotlini pod Jelovico. Zgodo-
vino kroparskega železarstva in fužinarstva smo spoznali v 
Kovaškem muzeju, v »vigenjcu«  pa smo si v živo ogledali 
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kovanje žebljev. Tudi mi smo kovali žeblje. V Mojstrani, 
ki leži ob sotočju reke Save Dolinke in potoka Triglavska 
Bistrica, smo si ogledali novi Slovenski muzej in gradivo 
o zgodovini planinstva na Slovenskem. Po ogledu smo se 
odpeljali v čudovito alpsko dolino Vrata, vse do Aljaževega 
doma pod severno triglavsko steno. 
Med potjo smo tudi videli slap Peričnik, ki se uvršča med 
najbolj znane slapove v Sloveniji. V Kranjski gori smo si 
ogledali Liznjekovo domačijo, ki je stara preko 300 let. 
V hiši je danes etnografska muzejska zbirka in stalna raz-
stava o življenju mladinskega pisatelja Josipa Vandota, av-
torja priljubljenih zgodb o Kekcu. 
V gosti šču v okolici Žirovnice so nam pripravili dobro 
domače kosilo. 

- 8. septembra nas je pot vodila na Hrvaško. Obiskali 
smo Varaždin in Medžimurje. Prvi postanek smo imeli v 
Gorišnici in si ogledali najstarejšo, 300 let staro, obnovlje-
no panonsko hišo. V Varaždinu, ki sodi med najbolj urejena 
hrvaška mesta, smo se najprej sprehodili po pokopališču, 
ki ni samo poslednje počivališče pokojnih, ampak je tudi 
svojevrsten biser parkovne arhitekture. Po ogledu starega 
mestnega jedra smo se odpočili in si pri kavarni privoščili 
kavico »grofi co Marico« in pivo po 14 kun. Po kratki vožnji  
smo se ustavili v Čakovcu in si ogledali dvorec Zrinjskih, ki 
je  bil  nekaj časa tudi v posesti  celjskih grofov, danes pa je v 
njem muzej Medžimurja. Sledila je vožnja v Medžimurske 
gorice, ki se ponašajo s številnimi vinogradi, sadnimi na-
sadi in urejenimi domačijami. Ustavili smo se v Toplicah 
Sv. Marti n, ki jih domačini imenujejo tudi »medžimursko 
morje«. 
Izlet smo zaključili na turisti čni kmeti ji v Sloveniji, kjer smo 
imeli domače kosilo, lahko pa smo si kupili tudi domače 
bučno olje, med, salame, bučnice, vino in  še nekaj dobrot. 

- 3. novembra smo pripravili potepanje po Sloven-
skih goricah, od koder je tudi naša fotografi ja. Za začetek 
smo se ustavili v gosti šču v Benediktu. Tam so nas z glasbo 
sprejeli člani ansambla Klapovuhi. Vodja ansambla nam je 
predstavil občino Benedikt in njihove turisti čne znameni-
tosti . Odpeljali smo se do treh slati nskih vrelcev (Helena, 
Ana in Pavla), iz katerih priteka na površje kvalitetna min-
eralna voda, ki smo jo lahko tudi pokusili. Na gričku, ki se 
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 Društvu upokojencev (DU) Selnica ob Dravi se zelo 
dobro zavedamo, kako pomembno je  druženje upo-

kojencev. Slogan »Druženje je vir zdravja« uresničujemo 
na mnogih prireditvah  vse leto (dan žena, občni zbor, 
tradicionalna srečanja upokojencev pod Pohorjem in naše  
»igre po naše« med DU Fala, DU Smolnik in DU Selnica. 
Skrbimo pa tudi za druženje članov na izleti h. Letos smo 
jih imeli že pet. Na seji Upravnega odbora pa je bil tudi 
sprejet sklep, da pripravimo  ekskurzijo v Ljubljano. Za iz-
vedbo sta bili zadolženi: Olga Kajzer in Avrelija Kotnik. Na-
men ekskurzije je bil ogled Parlamenta, ogled starega dela 
Ljubljane in Ljubljanskega gradu. 
Parlament ima vsako drugo soboto v mesecu dan odprti h 
vrat. Datum je bil tako določen: sobota, 13. oktober. 
Na avtobusu se nas je zbralo 55 članov DU in šofer. Iz Sel-
nice smo krenili ob 7.30. Ustavili smo se na kavici v Lukov-
ici. Na Trgu republike smo izstopili in v preddverju opravili 
rentgenski pregled, takšen, kot jih imajo na letališčih in 
sodiščih. Sprejelo nas je varnostno osebje Parlamenta. 
Vodnica Parlamenta pa nam  je strokovno razlago po-
dala  s prijazno besedo. V dvorani Državnega sveta 
nam je povedala zgodovino nastanka stavbe v kateri je 
sedaj Parlament. Palača slovenskega parlamenta stoji 
na Šubičevi ulici ob Trgu republike v središču Ljubljane. 
Šti rinadstropno poslopje je bilo po načrti h arhitekta Vinka 
Glanza in njegovih sodelavcev zgrajeno leta 1959. 
Figure na vhodnem portalu sta zasnovala kiparja Karel Pu-
trih in Zdenko Kalin. Po letu 1991 je poslopje z več prehodi 
povezano s sosednjo zgradbo, s katero se neposredno 
sti ka. V njej je prostor poslanskih skupin in različnih par-

EKSKURZIJA DU SELNICA V LJUBLJANO

lamentarnih služb. V letu 2000 so bila v poslopju velika 
obnovitvena dela. Velika dvorana, kjer zaseda slovenski 
parlament, je bila prenovljena po zasnovi arhitektov: Son-
je Miculinič, Albine Kindlhofer in Darje Valič. Pred veliko 
dvorano so mozaiki in  freske, ki lepšajo in bogati jo no-
tranjost poslopja, so delo priznanih slovenskih umetnikov, 
in sicer Jožeta Ciuhe, Ive Šubica, Marija Preglja, Ivana Sel-
jaka Čopiča ter Slavka Pengova, katerih delo je freska  Zgo-
dovina Slovencev od  domnevne naselitve do konca druge 
svetovne vojne.  Zgradba  in notranjost sta v celoti  zgrajeni 
iz domačih gradbenih materialov.  Vsi smo ugotovili, da 
dvorana ni tako velika, kot jo vidimo po televiziji. 
Po končanem ogledu  Parlamenta nas je lokalna vodnica  
vodila čez nov Kongresni trg do Šuštarskega mostu, skozi 
Mestni trg do tržnice, ki je na Vodnikovem trgu, do spodn-
je postaje ti rne vzpenjače za na Ljubljanski grad. Z razgled-
nega stolpa je bil lep pogled na mesto. Zaradi oblačnosti  
smo videli bolj malo, v lepem vremenu pa je vidna skora-
jda tretjina Slovenije. Kako je nastal grad, smo si ogledali 
na TV projekciji. Obiskali smo stalno razstavo Slovenska 
zgodovina in grajsko kapelico. 
Ob 15. uri smo na avtobusni postaji pred staro Pošto pri 
hotelu Slon zasedli sedeže na avtobusu in se odpeljali pro-
ti  Trojanam. 
Nad vsem, kar smo videli, slišali in doživeli, smo bili 
navdušeni.
Prizadevnim organizatorjem ekskurzije DU Selnica ob Dra-
vi gre velika zahvala. 
 Zapisal: Vlado SABOLEk

           Foto: Vlado SABOLEk 
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dviguje  50 m  nad dolino potoka Drvanje, smo si ogledali 
podružnično cerkev  Sv. Treh kraljev. Cerkev je bila zgrajena 
v 16. stoletju in jo štejemo za najpomembnejšo stvaritev 
slovenjegoriške goti ke. Po ogledu cerkve in Čolnikove trte 
smo si privoščili zasluženo malico. Pot nas je nato vodila 
v Sveto Trojico. Ogledali smo si župnijsko cerkev Sv. Tro-
jice, ki se ponaša z baročno opremo in freskami  pomemb-
nih umetnikov. Sprehodili smo se še po trškem jedru, ki 
so ga zaznamovali pisatelji Ivan Cankar, Alojz Kraigher in 
Ivo Brnčič, pravnik in narodni heroj Dušan Kraigher, esejist 
Uroš Kraigher in politi k Boris Kraigher. 

Za presenečenje izleta sta poskrbela Peter Kukovec in 
njegova sestra  Alojzija  na njuni domačiji v Oseku 36. 
Pogosti la sta nas tam živeča sorodnika  Hilda in Jože Kuk-
ovec. Bili smo resnično prijetno presenečeni in zadovoljni 
z dobrotami, ki smo jih bili deležni, zato iskrena hvala.

Čez slemena Slovenskih goric smo prispeli v Cerkvenjak. 
Ogledali smo si muzejsko zbirko, ki jo je osnoval in ure-
dil Feliks Rajh, brat našega sovaščana Bernarda Rajha. 
Etnografski muzej je v nekdanji Tušakovi domačiji, v njej 
je razstavljenih več kot 800 predmetov in zgodovinskih 
eksponatov.

Po slikoviti  slovenjegoriški pokrajini smo se odpeljali do 
gosti šča, kjer so nam pripravili domače kosilo. V prijetnem 
druženju  smo preživeli čudovite popoldanske ure,  naz-
dravili  pa smo tudi prihajajočemu prazniku Sv. Marti na.
Vseh izletov se je udeležilo 260 članov DU Selnica. Izleti  so 
bili zelo dobro organizirani. 
Vsa zahvala naši vodnici ge. Majdi, ki nam  je  na  stro-
koven in prijeten način odkrivala, zanimivosti  in lepote 
naše  prelepe Slovenije. 

Prav tako velika zahvala vsem ti sti m, ki ste kakorkoli 
pomagali pri organizaciji izletov, da so bili uspešno 
zaključeni. 
Zahvala pa predvsem vsem udeležencem DU Selnica, ki 
poskrbijo z veliko mero dobre volje za  prijetno počutje 
in razpoloženje; kajti  bistvo naših izletov ni samo spozn-
avanje  naše prelepe  domovine, ampak je  predvsem 
druženje in želja, čim bolj koristno preživeti  čas, ki nam je 
namenjen za lepa doživetja. 

Naše geslo je: vidimo se v letu  2013  in prinesite s seboj 
veliko dobre volje!

Zapisala: Jože kOZJEk, Vlado SABOLEk
Foto: Vlado SABOLEk 

V
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etos, v času od devetega do enajstega novembra, 
je mesto Velenje v okviru projekta Evropske pre-

stolnice kulture 2012 že drugič organiziralo mednarodni 
festi val vezenja.
Že prvi festi val pred tremi leti  je dobil veliko pohval in 
priznanj in že takrat se je Univerza za tretje življenjsko ob-
dobje skupaj z muzejem odločilo, kolikor bo le mogoče , 
da bo organizirala še več takšnih festi valov v prihodnosti .
Tako kot pred tremi leti  smo bile tudi letos marjeti ce pova-
bljene, da sodelujemo z našimi vezenimi izdelki.
Po čudoviti  proslavi z bogati m kulturnim programom in 
govorom župana g.Bojana Konti ča je bila slavnostna ot-
voritev razstave devetega novembra ob 14.uri v prostorih 
rdeče dvorane.
Festi vala se je udeležilo preko petdeset razstavljavcev iz 
različnih dežel: Nemčije, Madžarske, Italije, Francije, ZDA, 
Hrvaške, Srbije in seveda tudi Slovenije.

Dvorana je bila dobesedno napolnjena s prekrasnimi 
vezeninami v različnih tehnikah in izvedbah. Prevladovale 
so seveda zavese, ki so bile razstavljene na vseh stenah 
dvorane, saj so bile prav zavese rdeča nit festi vala. Na 
mizah in panojih pa smo lahko občudovali različne prte, 
blazine, narodne noše v etno koti čku, rute, predpasnike, 
šale, ogrinjala, pogrinjke, posteljnine in drugo.
Skratka, bilo je ogromno zelo lepih vezenin. Poleg tega 
so bile ustvarjalne delavnice, ki so jih izvajale vezilje na 
svojih razstavnih prostorih, in potekala so različna stro-
kovna predavanja. Vsaj zase lahko trdim, da sem bila po 
mojem prvem obhodu po dvorani nekako razočarana, pa 

L
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ne zato, da mi ne bi bilo všeč, ravno nasprotno, spraševala 
sem se, kaj pa jaz znam, oziroma, česa pa jaz ne znam. 
Opazila sem, da so tudi moje kolegice na začetku podobno 
razmišljale. Vse pa smo lahko ugotovile,  da smo dejansko 
na pravi poti  in da res bogati mo sedanjost s preteklostjo in 
da so skrbi, da se naša kulturna dediščina ne bi ohranila, 
popolnoma odveč.
Za nas, Marjeti ce, pa je bila krona tega festi vala tretja na-
grada za Naj zaveso. Nihče, prav nihče ni pričakoval, da bi 
bile Marjeti ce med nagrajenci. In ravno to se je zgodilo. 
Naša Ančka je izvezla čudovite barvne moti ve na staro 
laneno platno, ki ga je dobila od kmeti je Košan, tako da 
gre zahvala v tem primeru tudi njim, ker so imeli posluh 
za te stvari in ohranili platno vse do današnjih dni. Takoj 
moram povedati , da so bile te zavese namensko narejene 
prav za to kmeti jo in že krasijo okna na njihovi prekrasni 
domačiji v Selnici ob Dravi.

Tričlanska ocenjevalna komisija je zbirala med stopeti n-
petdeseti mi zavesami; pri tem je sledila trem ožjim kriteri-
jem, in sicer: najizvirnejše, najustvarjalnejše in kompozici-
jsko najlepše.
Druga nagrada je bila podeljena vezilji madžarske narod-
nosti  iz Lendave, medtem ko si je prvo nagrado prislužila 
gospa Lojzka Cepec iz Nemčije.
Iskrene česti tke vsem nagrajencem pa tudi ti sti m, ki niso 
bili deležni nagrade, so pa imeli možnost na enem mestu 
videti  mojstrovine na področju veziljstva in hkrati  spoznati  
njihove ustvarjalce oziroma ustvarjalke.

Pripravila: Fanika OSTERC
Foto: arhiv društva

osti krat omenjamo Svetega Huberta kot zavetnika 
lovcev. A vedenje o njem je zelo pomanjkljivo – tudi 

med ti sti mi, katerih zavetnik je. Zato je prav, da najprej 
spregovorimo nekaj besed o  Hubertu. Že v eni prejšnjih 
številk Selniških novic sem skušal nekoliko bolj nazorno 
orisati  lik Huberta. Takratno pisanje o njem je bilo deležno 
veliko odzivov. Vsi ti  odzivi so bili enoznačni – prav je, da 
pišeš o njem, saj nas večina ne ve nič ali pa zelo malo o 
njem, so bili omenjeni odzivi naših bralcev. Zato je ob tej 
priložnosti  prav, da o njem spregovorimo še enkrat.

Hubert, plemič, ki sta mu žena in edini otrok kmalu um-
rla, se je, da bi pozabil na žalost in bolečino, pogosto za-
tekal v gozd ter iskal tolažbo in razvedrilo v lovu. Postal 
je tako navdušen lovec, da se je celo na sam veliki petek, 
medtem ko so drugi šli v cerkev, odpravil nad jelena. Ko 
ga je preganjal, pa se je na neki gozdni jasi jelen obrnil k 

HUBERTOVA MAŠA IN DRUŽENJE DVEH 
LOVSKIH DRUŽIN

njemu, med rogovjem pa se je zalesketal križ. Hubert je 
od začudenja obstal, glas, ki je prihajal od jelena, pa mu je 
rekel: »Hubert, če se ne spreobrneš h Gospodu, boš padel 
v pekel.« Hubert je glas vzel resno, poiskal maastrichtske-
ga škofa in se zaupal njegovemu vodstvu. Le-ta je Huberta 
posveti l v duhovnika, nato pa ga kot oznanjevalca vere 
poslal opravljat poslanstvo. Med ljudmi je bil zelo prilju-
bljen in tudi lovcem je zato postal zavetnik. Pa ne samo 
lovcev. Je tudi zavetnik mesarjev, krznarjev, strugarjev, 
opti kov, kovinarjev, livarjev, izdelovalcev matemati čnih 
naprav, matemati kov in izdelovalcev kraguljčkov, lovskih 
psov, varuje proti  pasjemu ugrizu, steklini, kačjemu piku, 
proti  strahu pred vodo.

Živel in delal je v petem in šestem stoletju. Običajno je 
upodobljen v škofovskem oblačilu, ob sebi ima večinoma 
pse in lovski rog, lahko tudi knjigo in križ; nepogrešljivo pa 
je tudi jelenje rogovje oz. kar jelen sam. 
Hubert je skrajšana oblika imena iz Hugbert oz. Huguber-
aht, ki je zloženo iz starovisokonemških besed hugu »um, 
razum, pamet« in beraht »bleščeč, slaven«. Gre torej za 
»bleščeč« um. Običajno nosi škofovsko oblačilo, ob sebi 
ima večinoma pse in lovski rog, lahko tudi knjigo in križ; 
nepogrešljivo pa je tudi jelenje rogovje oz. kar jelen sam.

Sv. Hubert goduje 3. novembra. Takrat obhaja Lovska 
družina Vurmat Hubertovo mašo. Že kar nekaj let pa se 
maša sv. Huberta obhaja skupaj z Lovsko družino Boč na 
Kozjaku. Tudi letos je bilo tako. Desetega novembra so se 
lovci obeh družin zbrali v farni cerkvi Sv. Duha pri Sv. Duhu 
na Ostrem vrhu. Mašo je daroval župnik Franc PEČNIK. 
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Po maši je sledilo kratko druženje na prostoru pred 
župniščem, kmalu nato pa skupni lov obeh družin. Ne 
glede na to, da nam boginja lova Diana tudi letos ni bila na-
klonjena, je bilo pomembno druženje. Obe družini namreč 
pokrivata veliko večino območja Občine Selnica ob Dravi in 
razumljivo je, da tvorijo članstvo v obeh občanke in občani 
naše občine. Zato je najpomembnejše druženje. 

Srečko Felix KROPE

 
Med nagovorom predsednika Lovske zveze Slovenije  Srečka Felixa KROPETA.

Letošnje srečanje smo lovci obeh družin zaključili s 
skupnim kosilom v našem lovskem domu LD Vurmat pri Sv. 
Duhu na Ostrem vrhu. Kot že omenjeno, nam letos Diana 
ni bila naklonjena. A to je bilo tokrat še najmanj pomemb-
no. Sproščeno vzdušje je botrovalo temu, da smo se še 
dolgo v večer zadržali v zelo prijetnem druženju.

Na koncu smo sklenili, da se prihodnje leto zopet srečamo. 
Takrat bodo gosti telji selniški lovci LD Boč na Kozjaku. 

Zapisal: Slobodan TATALOViČ 
Fotografi je:Slobodan TATALOViČ

ZA PAVZO NI PAVZE

ulturno in umetniško udejstvovanje je v Selnici ob 
Dravi tradicija. V preteklosti  so se ljubitelji kulturne 

dejavnosti   v našem kraju združevali na različne, večkrat 
tudi neformalne načine.  Vselej pa so bili petje, posebej 
zborovsko, dramska dejavnost in ohranjanje kulturne 
dediščine stalnice tega delovanja.
Delovanje ljubiteljskih skupin je nekajkrat skoraj zamrlo, 
a vedno se je našla nova skupinica predanih ljudi, ki so z 
novimi idejami in energijo poskrbeli, da se je tradicija kul-
turnega delovanja nadaljevala.

in kje so začetki našega društva?
Segajo tja v leto 1982, ko je glavni pobudnik in organizator 
ustanovitve tedanjega pevskega zbora g. Anton Pokeržnik 
ob sodelovanju kulturnih zanesenjakov ustanovil Obrtniški 
pevski zbor, ki prav letos praznuje svojo 30-letnico de-
lovanja. Finančno je takratni zbor podprla  Obrtna zbor-
nica Ruše. Na umetniško pot je zbor popeljal zborovodja g. 
Milko Homer. Že več kot desetletje pa zbor vodi zborovod-
kinja ga. Marinka Šober. Pevci so s svojim petjem upravičili 

obstoj zbora. Njihova pesem je skupaj z odličnimi kriti kami 
ponesla ime zbora po vsej Sloveniji in tudi tujini.
V vrstah zbora oz. njihovih prodornih posameznikov g. 
Franca Gorenška, Janka Lisjaka, Janka Stojkoviča, Ju-
rija Lepa  in drugih je po več kot desetletnem delovanju 
dozorela ideja, da zborovsko petje nadgradijo oz.  dopolni-
jo njegovo delovanje z drugimi sekcijami. Te bi delovale v 
na novo zasnovanem  društvu, ki so mu izbrali ime PAVZA. 
Kulturno društvo Pavza je bilo tako uradno ustanovljeno 4. 
oktobra 1999. Vodenje društva je kot njegov prvi predsed-
nik prevzel g. Franc Gorenšek, sledili pa so mu g. Benjamin 
Perkuš, g. Janko Lisjak, g. Damijan Šteger, od l. 2011 pa 
društvo vodi ga. Stanka Breznik.

Društvo je vsako leto pridobivalo nove člane. Do danes 
je število vseh narastlo na 127, od tega jih je več kot 
sedemdeset akti vnih.

Za pomoč zboru pri vodenju koncertov in organiziranju 
manjših kulturnih dogodkov je v društvu 10. 2. leta 2000 
bila ustanovljena dramsko-moderatorska sekcija, ki je leta 
2008 prerastla v dramsko skupino. V sezoni 2008/2009 
so se igralci z režiserko loti li zahtevnega dela. Na oder 
so v tej sezoni postavili svojo prvo predstavo – Vinka 
Mőderndorferja Vajo zbora ter s predstavo poželi uspeh 
na domačem odru in drugod. Jeseni 2009 so pričeli z va-
jami za drugo predstavo Amour, amore, liebe, na trnek 
se lovijo ribe, Tudi ta komedija je bila uspešnica, ki so jo 
odlični igralci po vsej Sloveniji zaigrali več kot dvajsetkrat. 

Na to predstavo so igralci še posebej ponosni, saj je bil 
g. Janko Stojkovič nagrajen s priznanjem JSKD Slovenije 
za najboljšo stransko moško vlogo sezone 2009/2010. 
Naslednjo sezono je zaznamovala uspešna predstava Pri-
di gola na večerjo, maja 2012 pa so kulturno dogajanje 
na odru popestrili mladi člani dramske sekcije, ki so pod 
vodstvom ge. Polonce Perkuš nasmejali občinstvo z de-
lom Šola, ljubezen in rock¨n rol. Načrti  za bodočnost so 
smeli, zato oktobra začenjamo z vajami za novo predstavo. 
Dramsko sekcijo vodi ga. Polonca Perkuš, za strokovno 
delo pa skrbi režiserka ga. Stanka Breznik.

15. februarja 2002 je v KD Pavza pričela delovati  glasbena 
sekcija, katere instrumentalisti  uspešno spremljajo zboro-
vsko petje in prirejajo tudi samostojne nastope. Selničani 
pa gotovo poznajo tudi vokalno – instrumentalno skupino 
Poki.

14. februarja leta 2003 je društvo ustanovilo likovno sekci-
jo, ki jo je uspešno vodil g. Janko Lisjak. Za njim je vodenje 
sekcije prevzela ga. Maruša Vršnik, ki to nalogo uspešno 
opravlja  še danes. Po nekaj leti h  so se likovnikom pridružili 
še  fotografi . Od ustanovitve do danes je član sekcije in 
tudi mentor akademski slikar Maksimilijan Strnad – Milč. 
Člani sekcije s svojimi razstavami navdušujejo krajane Sel-
nice in drugih krajev v Sloveniji, pogosto  pa s svojimi deli 
obogati jo druge kulturne prireditve. Število članov sekcije 
narašča, saj  kvalitetno delovanje in stalna skrb za stro-
kovni in osebni umetniški razvoj članov privabljata nove 
umetnike.

Pridi gola na večerjo, poklon pred 500 gledalci v Kopru
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a smo članice društva letos praznovale že petna-
jsto obletnico, gre zahvala predvsem Marici, Ančki, 

Cilki, Tončki, Mariji, Emi, ki so pred petnajsti mi leti  zbrale 
pogum, da je sploh prišlo do ustanovitve našega društva. 

Z dobro voljo in marljivostjo so pridobile medse vedno več 
novih članic in letos, kot verjetno veste, nas je vseh skupaj 
že šesti ndvajset.
Razstavo smo imele tokrat že dvajsetega in enaindvajsete-
ga oktobra, ker smo ocenile, da je čas okrog prvega no-
vembra manj primeren, ker ima skoraj vsak veliko drugih 
in drugačnih obveznosti .

PETNAJSTA RAZSTAVA ROČNIH DEL SELNIŠKIH MARJETIC

D
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Lutkovna sekcija je v vrste Pavze povabila mlade in uspešne 
lutkarje iz OŠ Selnica ob Dravi in starostno razgibala popu-
lacijo gledalcev. Od leta 2008 so lutkarji in vodja sekcije ga. 
Jasna Žvikart želi uspehe in navduševali s svojimi, tudi av-
torskimi, predstavami. Lutkarji so v okviru JSKD v Sloveniji 
dosegli visoko mesto.

Najmlajši sekciji sta folklorna, ki je bila ustanovljena leta 
2009, in sekcija za ohranjanje kulturne dediščine, ki je od 
ustanovitve v letu 2010 do danes v kraju in zunaj njega pri-
pravila več odmevnih prireditev, kot sta Pohod po selniški 
vinski poti  in marti novanje ter Pustni karneval s starimi 
običaji. Sekcija za ohranjanje kulturne dediščine gotovo 
ne bi bila to, kar je, brez idejnega vodje in odličnega orga-
nizatorja g. Janka Lisjaka.

 
Fotografi ja 2: »Pavza« pred areno v Veroni
Člane društva pa povezujejo tudi druge pestre oblike sode-
lovanja, kot sta tradicionalno taborjenje, letos v okolici 
Vač, in jesenski izleti , ki so nas popeljali po domovini in 

»Pavza« pred areno v Veroni

tujini. Letošnje leto smo tako v avgustu obiskali Verono in 
Operni festi val, kjer smo v veronski areni prisluhnili odlični 
izvedbi opere Carmen, septembra pa smo popotovali po 
Istri in obiskali Brione.

Kulturno  društvo Pavza je prostor, kjer krajani lahko spros-
ti jo svojo ustvarjalno moč in domišljijo, hkrati  pa kraj, kjer 
se tkejo nove vezi, s pomočjo katerih znanci postajamo 
prijatelji.

Zapisala: Stanka BREZNik, predsednica kD Pavza
                                                  Foto: arhiv društva

Kot vedno smo tudi tokrat organizirale razstavo tako, da 
smo najprej imele kratko proslavo s kulturnim programom, 
za katerega smo vselej nagrajene z navdušenim aplavzom. 
Dovolite, da se ob tej priliki posebej zahvalimo našim 
mladim umetnikom Urški, Katji in Reneju za čudovite iz-
vedbe na klavirju, s fl avto in s trobento. Poleg našega 
zvestega občinstva so nas počasti li s svojo udeležbo tudi 
župan g.Jurij LEP, gospod župnik, gospa Zvezdana RAMŠAK 
in gospa Erika JOVANOVSKI.
Naj se posebej zahvalimo tudi gospodu županu za poh-
valne in spodbudne besede in še gospodu Ludviku HOD-
NIKU, ki nam je našo razstavo obogati l in zaupal svoje 
dragocene predmete čevljarske stroke. Prepričane smo, 
da se bodo ti  predmeti  ohranili v primernem prostoru še 
na mnoga leta.

Po proslavi se naši dragi obiskovalci sprehodijo med miza-
mi, na katerih jim prikažemo vselej nova dela, ki smo jih 
naredile v enem letu. S številom obiskovalcev smo vedno 
zelo zadovoljne, letos smo na našo razstavo opozarjale po-
leg radia, časopisa, vabil tudi z letaki in panoji.

Še vedno pa si želimo na naši dvodnevni razstavi videti  več 
prebivalcev iz Selnice ob Dravi.
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Po vsaki razstavi pogledamo in preberemo vti se naših obis-
kovalcev in resnično smo vesele, ker smo zmeraj deležne 
lepih in iskrenih pohval.
Letos smo bile izredno pohvaljene za zavese, morda tudi 
zato, ker smo jih imele kar precej. Opažen je bil tudi kle-
kljan nakit in drugi predmeti  in, seveda, kot vedno, tudi 
vezenje, pletenje, kvačkanje, zasenčenje, čipka z iglo in 
tako naprej.
Potrebno je tudi povedati , da kljub krizi, ki se je nehote 
dotaknila vseh nas, nas naši zvesti  sponzorji tudi letos niso 
pusti li na cedilu in ob tej priliki se jim iskreno zahvaljujemo 
za njihovo podporo v kakršnikoli obliki.
Glede na to, da bodo Novice izšle pred novoletnimi 
prazniki, nam dovolite, da vam Marjeti ce zaželimo lepe 
božične praznike in vse dobro v letu, ki prihaja.

Pripravila: Fanika OSTERC, članica

onoplja! Nastopi ti šina, obrazi se zresnijo in ljudje 
se zamislijo. V podzavesti  se oglasi prikrit strah pred 

neznanim, prepovedanim in pregrešnim. Večina ljudi  se 
obrne in  o tej temi noče slišati  ničesar. Bojazen, da bi 
prišel navzkriž z zakonom, je prevelika, zlasti  pri starejših 
ljudeh, medtem ko mlajši to dojemajo drugače.
Konoplja je človeku poznana že  ti sočletja in je vsestran-
sko uporabna rastlina. Danes v glavnem razlikujemo tri 
osnovne  vrste konoplje; Cannabis sati va (dovoljena up-
oraba v Sloveniji), Cannabis indica (prepovedana) in Can-
nabis ruderalis (ni dovoljeno sajenje). Konoplja je visoka 
enoletna dvodomna  rastlina (ločimo moške in ženske ras-
tline). Moški cvetovi so na daljših pecljih in visijo na vejah, 
ženski cvetovi so bolj sti snjeni med liste in steblo. Listi  so 
sestavljeni iz listi čev, število listi čev posameznega lista se 
razlikuje po velikosti  in starosti  rastline. V  začetku ima list 
tri listi če, nato pet in vse do enajst listi čev.
Konoplja za svojo rast ni preveč zahtevna in uspeva tudi na 
bolj pusti h tleh. Uspeva povsod, za svojo rast ne potrebuje 
pesti cidov in različnih drugih škodljivih škropiv. Ima dobro 
lastnost, da zemljo, na kateri so se uporabljali pesti cidi, 
v nekaj leti h le-teh očisti . Semena se zasejejo spomladi, 
vzklijejo že četrti  do sedmi  dan. V pognojeni zemlji, ob 
dovolj sonca in vlage konoplja zelo hitro raste, tudi do 5 

cm na dan, doseže višino 4 metrov in več. Na naših njivah, 
kjer je zemlja bolj laporna, zraste do 3 metrov, z več nege 
tudi več. Ženske rastline so po navadi manjše, bolj bogato 
oblistene kot moške.
Preden se odločimo za sajenje konoplje, je dobro vedeti , 
da tega ne moreš storiti , kar tako. Potrebno si je prido-
biti  dovoljenje za  sajenja konoplje, katerega lahko pridobi 
nosilec kmeti jskega gospodarstva, konoplja se lahko goji 
izključno na zemljiščih, ki so vpisana v register kmeti jskih 
zemljišč. Vlogo za dovoljenje sajenja konoplje je potreb-
no oddati  na izpolnjenem obrazcu do 10. maja z vsemi 
potrebnimi prilogami na Ministrstvo za kmeti jstvo, od 
koder dobite v petnajsti h dnevih odgovor  oz. dovoljenje.
Konoplja je rastline, ki je v celoti  uporabna, pri njej 
prakti čno ni ničesar neuporabnega. Uporabljamo jo za 
uživanje: zmlete mlade rastline, liste za čaj in maslo, kono-
pljina semena, konopljino olje, konopljin proteinski prah, 
konopljino moko, pivo, sladoled, sire, muslije, kalčke, 
zdravila itd.
Uporabljamo jo tudi v industriji: vrvi, laki, fi rnež, mila, 
kozmeti ka, eterična olja, za sukanec, ribiške mreže, tkane 
vreče, blago za spodnje perilo, srajce, hlače, obleke, 
posteljnino, dekorati vno blago, preproge, šotorsko plat-
no, jadra, gasilske cevi, talne in zavorne obloge, umetno 

svilo in jermene pri motorjih, papir, lepenko, toplotno izo-
lacijo, opeko, bio gorivo. V industriji je konoplja uporabna 
prakti čno povsod.
Konopljo uporabljamo tudi za prehrano živali. S celim se-
menom krmimo kokoši in druge pti ce, s pogačami krmimo 
govedo in drobnico.
Samo sajenje konoplje ni zahtevno. Za večje površine to 
opravimo strojno (setvenik), manjše površine posejemo 
ročno (potrebno je nekaj izkušenj). Kolikor želimo večji 
pridelek semen, lahko konopljo tudi vršičkamo. Preden 
nastavi cvetne nastavke, odščipnemo vrh (liste porabimo 
za čaj ali pripravo masla), rastlina se bo okrepila, požene 
novi (običajno dva) vrh in bujneje zacveti , s tem dobimo 
več semena. Seveda je to zamudno delo, zlasti  pri velikih 
površinah se tega ne poslužujemo. Konoplja običajno 
dozori ob koncu avgusta (odvisno, kdaj jo sejemo), takrat 
za naše razmere nastopijo resne težave. Kvalitetno spravi-
lo konoplje predstavlja dokaj velik podvig. Poleg semena 
bi morali pravilno spraviti  še druge dele rastline, ki so v 
celoti  uporabni. Žal pri nas ni na voljo ustreznih stro-
jev (v Prekmurju je eden), ki bi delo kvalitetno opravili s 
čim boljšim izkoristkom. Za manjše površine tako ostane 
ročno spravilo, k zahteva precej časa. Spravljen pridelek 
je bistveno kvalitetnejši. Pri tem ne smemo pozabiti , da 
je kvaliteta semen odvisna od števila sončnih dni in pred-
vsem zadostne vlage (letos iz semen pridobijo malo olja, 
in to zaradi suše). Velja vedeti , da konoplja ne sme biti  
povsem dozorela, saj bo seme že ob najmanjšem doti ku 
padlo iz nje, in s tem nastajajo izgube.
Večina pridelovalcev konoplje pri nas uporablja samo se-
mena, iz katerih delajo olje. Olje je zaradi svoje sestave 
zelo iskano. Vendar moramo biti  previdni, kakšno olje 
kupimo, od koga oz. pri kom kupimo. Veliko ˝oljarjev˝ se 
je v zadnjem letu pojavilo na slovenskem trgu, ki pridelu-
jejo konopljino olje. Žal že iz navedenih razlogov (spravila, 
vreme) v Sloveniji ni toliko kvalitetnih domačih semen, da 
bi lahko pridelali dovolj olja. Zato večina semena uvaža 
- (Ali je potem olje še slovensko?). Poleg tega je  cena 
domačih semen višja, s tem pa se tudi podraži olje in to 
je razlog več, da uvoziš seme. Previdnost pri nakupu olja 
ni odveč.
Seme navadne konoplje vsebuje 24 % beljakovin, 32 % 
maščob, 21 %  ekstrahiranih (izluženih) snovi, 13 % celu-
loze, 4 % vode, 5 % pepela. Iz vsebnosti  je razvidno, da 
vsebuje konopljino seme  trikrat več beljakovin kot soja, 
človeško telo te beljakovino bistveno bolje in lažje izkoris-
ti . Seme vsebuje vse življenjsko pomembne aminokisline, 

ki pomagajo pri tvorbi proti teles in krepitvi imunskega 
sistema.

Recept: konopljini kukiji. Potrebujemo sveže ko-
nopljine vršiče skupaj s semeni. Damo jih v posodo z vodo 
in nekaj časa kuhamo, da postane voda zelena, nato vodo 
odlijemo (na ta način se rešimo nekoliko grenkega okusa). 
Odcejeni konoplji dodamo maslo, postavimo na ogenj in 
mešamo, mešanico kuhamo približno dve uri, po potrebi 
dodajamo malo vode. Ves čas moramo paziti , da mase ne 
zažgemo. Po končanem kuhanju celotno maso precedimo 
skozi gazo (dobro sti snemo), ostanek v gazi zavržemo. 
Precejeno zmes damo za nekaj čas v hladilnik, da se strdi. 
Strjeno stehtamo in pripravimo ustrezno količino drugih 
sestavin, ki jih potrebujemo pri peki maslenih kolačev ali 
drugega peciva, ki vsebuje margarino oz. maslo.
Konopljo uporabljamo v manjših količinah, pri peki kruha 
dodamo 10 - 15 % konopljine moke, pri izdelavi testenin  
10 %,  pri izdelavi namazov 20 % konopljinih semen.
Seme lahko uživamo takšno, kot je (neoluščeno), oluščeno, 
zmleto. Priljubljeno pa je predvsem z dodatki; tako ga 
namočimo v čokolado, sladkamo, povaljamo v čili, skratka, 
prepusti mo svobodo domišljiji.
Iz semen dobimo konopljino olje. Za olje se lahko dodatno 
uporabijo tudi vršički konoplje. Konopljino olje je običajno 
zelene barve (svetlo ali temno), lahko je rjavo rumeno. Bar-
va je predvsem odvisna od zrelosti  semena. Ima značilen 
okus in vonj po konoplji. Olje vsebuje 55 % linolinske kis-
line ali omega 6, 22% alfa linolinske kisline ali omega 3 
ter 1 -  3,5 % gama linolinske kisline ali GLA (pomembna 
za imunsko odpornost). Ljudje za svojo zdravje potrebu-
jejo prav te maščobne kisline. Pomemben podatek je, da 
konopljino olje vsebuje idealno razmerje med omega 6 in 
omega 3  (3:1, človeško telo ima razmerje 4 :1), druga olja 
rastlinskega izvora imajo bistveno slabše razmerje (30 : 1).
Veliko ljudi uživa konopljino olje, čeprav večini ni najbolj 
prijetnega okusa. Kljub temu ga popije eno žlico zjutraj na 
tešče in eno zvečer pred spanjem (nekateri tudi po kosilu). 
Počutje ljudi, ki uživajo olje, se spremeni na boljše, dvigne 
se jim odpornost, izboljša prebava in splošno počutje.
Konopljino olje ugodno deluje pri srčnih obolenjih, 
zniževanju holesterola. Vsakodnevna uporaba olja doka-
zano zmanjšuje nevarnost srčnih napadov. Dobro vpliva 
na ožilje in pri sladkorni bolezni. Prav tako ugodno vpliva 
na bolezni, ki so posledica sladkorne bolezni. Dobri rezul-
tati  se pojavijo tudi pri osteoporozi, bolezni oči, alergijah, 
menopavzi, želodčnih težavah. Posebno dobri rezultati  so 

KONOPLJA

K
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ako kot vsako drugo leto, je tudi letos potekalo klub-
sko svetovno prvenstvo. Udeležili smo se ga tudi 

člani CB Radio kluba Selnica. Tekmovanje je potekalo v 
Hamburgu. Na sporedu so bile tri discipline. Tako smo os-
vojili skupno prvo mesto in postali klubski svetovni prvaki.
Člani CB Radio kluba Selnica smo se udeležili tudi klub-
skega tekmovanja za evropski super pokal. Tekmovanje je 
potekalo v Salzburgu. Osvojili smo prvo mesto in se vrnili 
domov s pokalom kot dokaz za osvojen uspeh. Sedaj pa 
poteka tekmovanje za celinski pokal. Udeleženi smo tudi 
mi. Tekmovanje poteka v osmih državah. Zaključek tek-
movanja bo konec decembra. Udeležili smo se tudi nekaj 
drugih mednarodnih tekmovanj in tekmovanj v domovini. 
Na teh tekmovanjih smo dosegli lepe uspehe.

Tudi kolesarji so bili akti vni in so sodelovali na različnih 
kolesarskih prireditvah. Bili so tudi na Grossglocknerju. 
Vodja kolesarjev je Dušan Deželak.

 Akti vnost so pokazali tudi pohodniki. Udeležili so se nekaj 
pohodov, in to tudi na domačem terenu. Bili so tudi na 
Triglavu. Vodja je Dragica Lešnik.

Tudi tekači na smučeh so pokazali akti vnost, saj so se 
udeležili nekaj tekaških prireditev. Eden izmed članov 
je bil udeležen tudi na mednarodni tekaški prireditvi na 
Švedskem. Vodja tekačev na smučeh je Rudi Kolander.

CB RADIO KLUB SELNICA ŠPORTNA SEKCIJA

T

Odbojkarski klub ZORiS je leta 1962 organiziral smučarsko skakalno tekmovanje na skakalnici pod Janževo goro. Ne-
kaj udeležencev na fotografi ji smo spoznali, vas spoštovane bralke in bralci, pa pozivamo, da o tem poveste kar veste. 
Mnogi s slike so že gospodje v poznih leti h in obljubimo vam, da bomo v naslednji številki Selniških novic ponovno 
objavili isto fotografi jo s prepoznanimi obrazi. 

Fotografi jo je prispeval Janko LISJAK. Uganite kje je na fotografi ji. 

SMUČARJi

pri aknasti , suhi ali drugače poškodovani koži. Lajša pa tudi 
težave pri težjih obolenjih (rakasti h, predvsem zaradi GLA).
Ko iz konopljinega semena sti snemo olje, ostanek semen 
(oljne pogače oz. briketi ) ne zavržemo. Uporabni so za 
prehrano živali (govedo, drobnica, ribe) ali jih posušimo in 
iz tega z mletjem napravimo konopljine proteine in kono-
pljino moko, uživamo lahko tudi same ali oblite s čokolado, 
uporabno je za smooti je. Skratka, neskončne so možnosti  
uporabe in prav to je tržna zanimivost same konoplje.
Zdravilni učinki konoplje so prav presenetljivi, največ pa 
pomeni to, da so tudi dokazani. Ravno tu pa je poglavitni 
razlog, da je konoplja postala najbolj osovražena in pre-
ganjana rastlina. Njeni zdravilni učinki bi lahko danes 
spravili na kolena farmacijo. Prav tu je razlog, da dovolju-
jejo uporabo samo industrijske konoplje, ki vsebuje bist-
veno manj zdravilnih učinkovin kot prepovedana konoplja, 

kljub temu pa učinki industrijske konoplje niso zanemar-
ljivi. Velja opozorili, da ni dobro nasedati  prodajalcem, ki 
ponujajo konopljino smolo kot čudežno zdravilo za veliko 
denarja. Kolikor je to narejeno iz industrijske konoplje, je 
njegova vrednost bistveno nižja in tudi učinek je takšen, 
smola iz indijske konoplje je pri nas prepovedana.  Žal 
običajno ljudje tega  ne vedo, kakšen videz mora smola 
imeti  in kakšen je njen učinek. V primeru bolezni številni  
nasedejo spretnim prodajalcem.

Vedno več površin posajajo s konopljo in ta postaja vedno 
bolj iskana rastlina za vse namene uporabe. Žal so v Slo-
veniji opusti li obrati e za predelavo, vendar že razmišljajo 
o ustanovitvi novih. Prav zaradi nezahtevnosti  gojenja in 
vsestranske uporabe bi bila lahko konoplja zanimiva tudi 
na našem območju.

Pripravil: Janez URBAS

 Letos smo zaznamovali tudi tridesetletnico obstoja CB Ra-
dio kluba Selnica. Praznovanje je potekalo maja v šotoru 
ob občinskem prazniku. Prireditev je bila mednarodna.

CB Radio klub Selnica pa ima tudi športno sekcijo. Sekci-
ja ima naslednje panoge:  tek, kolesarstvo, pohodništvo, 
tek na smučeh in pikado. Vse panoge so akti vne. Vodja 
športne sekcije in tudi tkačev je Janez Miuc. Na domačem 
terenu je bilo izvedenih pet tekaških prireditev. Ena izmed 
njih je gorski tek na Sv. Duh na Ostrem vrhu. Člani pa so 
se udeleževali tudi drugih tekov po naši domovini. Sode-
lujemo tudi na tekih za koroško – štajerski pokal in pokal 
treh občin.

Naša zadnja panoga pa je pikado. Člani pikada so akti vni 
in se udeležujejo tekmovanj. Udeležujejo se rang turnirjev, 
pikado lige in tudi državnega prvenstva v elektronskem 
pikadu. Na domačem terenu pa je bilo izvedeno državno 
prvenstvo v klasičnem pikadu. Vodja pikada je Jasna Zlatar.
Vse, ki bi se nam radi pridružili ali vas naše delo na kakršen 
koli način zanima, prisrčno vabimo, da se nam priključite.
Vsem občankam in občanom Občine Selnica ob Dravi 
želimo srečno in uspešno prihajajoče leto 2013.

Pripravil: Zdenko PETELiN, predsednik
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BOŽIČ SKOZI ČAS

pet je leto naokoli in spet je tukaj veseli de-
cember, čas, ko nas preplavi praznično vzdušje. 

Približujejo se nam najlepši prazniki v letu, zato me-
nim, da bi bilo dobro nameniti  nekaj besed našemu 
najljubšemu prazniku, imenovanemu božič.
Že od nekdaj so razna ljudstva še pred rojstvom Jezusa 
praznovala čast luči ob prihodu zime in najtemnejšem 
dnevu lete. Prav tako so se že v anti čni dobi pri Rimljanih 
pojavili obredi medsebojnega obdarovanja. V krščanstvu 
je prvotno le velika noč veljala kot glavni praznik. Božič 
srečamo šele v 4. stoletju, ko so cerkveni krogi odločili, da 
se bo praznovalo tudi Jezusovo rojstvo. Božič praznujemo 
na zimski solsti cij, in sicer datumsko 25. decembra. Prav 
tako pa se na božič pripravljamo, saj ga praznujemo skozi 
ves december. Ta čas je imenovan advent – lati nsko »ad-
ventus«, to pomeni prihod. Šti ri nedelje imajo pomen šti rih 
obdobij iz prazgodovine; to nam ponazarja vsem poznani 
adventni venček. Vsako nedeljo v decembru prižgemo eno 
svečo in to ponazarja prihod Jezusa, ki je luč sveta. Božič je 
že od nekdaj in je še danes družinski praznik, ki ga naj ne 
bi moti li niti  z obiski. Za obiske je rezerviran naslednji dan, 
torej 26. december. Noč pred božičem pa vsi nestrpno 
pričakujemo Božička, ki naj bi ljudem po svetu prinesel 
darila. Vendar Božiček nima popolnoma nobene zveze s 
krščanskim božičem. Tej osebi je njegovo vizualno podobo 
dala Coca-cola s svojimi oglasi, prištevamo pa jo lahko v 
tako imenovan ameriški božič. Ta vrsta božiča se praznu-
je skoraj že po vsem svetu in zelo hitro izpodrinja stara 
načela božiča z novimi, ki pa so, žal, usmerjena v preveliko 
kupovanje daril in medsebojno obdarovanje.

Znamenja božiča
Božič ima tudi kar nekaj zunanjih znamenj, med katerimi 
izstopa smrečica. Smrečica pomeni simbol upanja in vesel-
ja. Tudi v Veliki knjigi o praznikih avtorja Damjana J. Ovsca 
lahko zasledimo podatek, da je božično drevo povezano 
tudi z legendo o Marti nu Lutru. Marti n Luter naj bi iz goz-
da prinesel smrečico, jo okrasil s svečkami, družina pa je 
nadaljevala s tem še vsa naslednja leta. 
Prav tako je z božičem povezan že prej omenjeni ad-
ventni venček, ki simbolizira Jezusov prihod oziroma ro-

S jstvo. Najzanimivejša stvar poleg smrečice pa so vseka-
kor jaslice. Jaslice dejansko ponazarjajo rojstvo Jezusa na 
predvečer božiča. Pravega božiča ni brez božičnih pesmi. 
Ena izmed najbolj znanih pesmi je vsekakor Sveta noč, ki 
je nastala na božič leta 1818. Poleg vseh teh božičnih zna-
menj ne smemo pozabiti  na voščilnice, ki jih tako zavzeto 
pišemo vsako leto in si jih medsebojno pošiljamo. Pojav 
voščilnic naj bi izviral iz Avstrije, in sicer iz 19. stoletja, ker 
pa so takrat tudi naši »predniki« živeli v Avstro-Ogrski, se 
lahko štejemo med prve narode, ki so si dejansko pošiljali 
voščilnice. Zanimivo je tudi, da nekateri ljudje zadnja leta 
niso več tako navdušeni nad prej imenovanim pojavom 
ameriškega božiča. Zaradi tega so ustanovili v nemško 
govorečih deželah »Weihnachtsmannfreie Zone« oziroma 
gibanje za območje brez Božička. S tem bodo poskušali 
božiču vrniti  spet bolj krščansko oziroma evropsko podo-
bo. Božič je vsekakor čas, ki nam sredi teh hladnih in tem-
nih zimskih dni prinese neko toplino in tudi novo upanje. 
Je pa to tudi čas veselih dni z našimi najdražjimi, ko lahko 
vsaj za kratek čas odmislimo takšne ali drugačne težave. 
Ob tej priložnosti  pa bi rad vsem občankam in občanom 
Občine Selnica ob Dravi zaželel lepe božične praznike ter 
srečno in bolj mirno leto 2013.

Pripravil: 
Lovro MANDL, univ. dipl. zgodovinar

a nami so vroči poletni dnevi in počasi nas bodo 
prebujala meglena jutra, hladni vetrovi in vedno 
daljše bodo noči. Ob prehladih in revmah se za-

vemo, da moramo kaj več postoriti  za svoje zdravje in 
še posebej za dobro počutje. Šola obremenjuje učence, 
služba starše in skrbi se kar prikradejo v nas.
Proti  vsem tem težavam imamo na voljo starodavno 
Kneippovo modrost, ki nam pomaga prevzeti  odgovor-
nost za lastno zdravje. Žal je ostalo kot knajpanje v spo-
minu večinoma samo izmenjevanje toplih in hladnih ko-
peli. Nauk bavarskega duhovnika Sebasti ana Kneippa pa 
je veliko več.

Postavljen je na pet stebrov: voda, gibanje, prehrana, 
zdravilna zelišča in življenjski slog.
Sam je spoznal korist vode in zelišč, ko si je pozdravil 
tuberkulozo. Prav zato je širil znanje o tem med prepro-
ste ljudi, pa tudi širše, saj so njegove nauke prevzemali 
po vsej Evropi in kasneje po vsem svetu. Samo krepitev 
telesa in premagovanje stresa je prava preventi va. Pri nas 
namreč še ni knajpanje vključeno v uradno medicino,kot 
je to v Nemčiji in Švici. Delujejo pa društva, ki posredujejo 
to bogato znanje.

VODA ima zdravilno moč. Na ti soče duševnih tegob, po-
bitosti , obupa, malodušja in nerazpoloženja ne bi bilo, 
če bi s svežo vodo marljivo čisti li bivališče duha (telo), je 
ugotavljal Kneipp. Zato velja za utemeljitelja hidrotera-
pije.
Hladna voda blaži bolečine, znižuje vročino, poživlja in 
povečuje koncentracijo. Vroča voda pomaga pri kroničnih 
bolečinah, krčih in pri težavah s sklepi. Blaga toplota v 
obliki ovitkov prodre globoko v tkivo in zdravi zakrčene 
mišice. Menjajoče hladno- tople kopeli pa krepijo imun-
ski sistem.

O GiBANJU je Kneipp menil, da nedejavnost slabi,vaja 
krepi, čezmerna obremenitev pa škoduje. Najbolje je, da 
se gibamo v naravi, kjer se naužijemo svežega zraka, prav 
pa pridejo tudi ples, telovadba ali podobne dejavnosti , ki 
nas sprosti jo.

KNEIPPOV NAUK ZA DANAŠNJE DNI

Z
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google.com, 31.8.2012

Tako je Google 31.8. letos proslavil 142- letnico rojstva Marie 
Montessori. 

Sliko Googla so nadomesti li s sliko materialov, ki so narejeni po 
zamisli Marie Montessori in se uporabljajo v montessori peda-
gogiki pri delu z otroki.

kdo je bila Maria Montessori, da o njej piše takšen velikan, kot je Google? 

Maria Montessori, 1870-1952

Maria Montessori je:

• Prva ženska zdravnica v Italiji.
• Znanstvenica.
• Pionirka v svojem delu.
• Vizionarka.
• Govornica.
• Predavateljica.
• Občutljiva za družbene probleme.
• Ustanoviteljica prve Hiše otrok v Italiji.
• Postavila je temelje pedagogike, ki se danes imenuje montessori 

pedagogika.

kakšna pedagogika je »montessori pedagogika«?

Tri komponente v montessori 
pedagogiki

»Pomagaj mi, da naredim sam«, je glavni in vodilni moti v montessori 
pedagogike.
Montessori pedagogika pomaga otroku na naraven in neprisiljen način 
razvijati  samostojnost, koncentracijo, občutek za red, samodisciplino, 
odgovornost in čut za druge.
V vzgojnem pristopu montessori so nenehno v interakciji tri kompo-
nente: otrok, odrasli v vlogi vzgojitelja in okolje, ki je skrbno priprav-
ljeno.

POMAGAJ MI, DA NAREDIM SAM! MARIA 
MONTESSORI. MONTESSORI PEDAGOGIKAPREHRANA naj bo zdravilo, je že dolgo znano. Od 

vsakega nekaj, ne premalo, pa tudi ne preveč, velja za 
ves Kneippov nauk. Izbira, priprava in uživanje hrane 
naj bodo povezani z dobro voljo, poskrbeti  je treba za 
letom in letnemu času primerno izbiro živil. 

Poznavanje in uporaba ZDRAViLNiH ZELiŠČ je staro 
kot človeštvo. Kneipp je vedenje o njih dobil od svoje 
mame. Učinkovine zeli so lahko v cvetu (kamilica, 
lipa, bezeg...), listi h (jagode, robide, praprot...), ko-
renini (gabez, regrat...) ali kar v celi rastlini (kopriva, 
rman...). Uporabljajo se sveža, posušena, ekstrahira-
na, pomešana v čajih ali, kar je še kako pomembno, 
kot del vsakdanje prehrane. Nabirati  jih je možno v 
naravi, gojiti  doma ali nabaviti  kot gotove pripravke. 

žiVLJENJSki SLOG lahko posamezni dejavniki obo-
gati jo ali otežijo, odvisno od posameznika. Ure-
jen slog pomeni: zdrav način življenja, negovanje 
družabnih sti kov in izogibanje preobremenitvam. 
Goethe je rekel: Ni dovolj vedeti , znanje je treba up-
orabljati . Ni dovolj hoteti , treba je narediti .

Samo vseh pet stebrov, združenih v življenjski slog, 
nam ponuja bogato preživljanje vsakdana in samo od 
nas samih je odvisno, če to res hočemo. Potem tudi 
zmoremo.

Društvo Kneipp že več kot 20 let širi znanja o tem 
in zato lahko priporočamo tudi ti sti m, ki ga še ne 
poznate, da se priključite ali pa vsaj pregledate knjigo 
Kneippova šola zdravja, ki jo je izdala letos Mladinska 
knjiga. Prijazen priročnik na simpati čen način ponuja 
rešitve za skoraj vse težave, ki nas doleti jo.

Pripravila:  Francka ČUk
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Otrok preko srkajočega uma absorbira znanje iz okolja in gradi spo-
min, moč razumevanja in sposobnost razlage. Občutljiva obdobja pa 
omogočajo otroku, da sprejemajo določeno sposobnost iz okolja, 
izolirano od drugih.

Pripravljeno okolje v prostoru (vrtcu) montessori pomeni natančno struk-
turirano okolje z določeno razporeditvijo, redom (ureditvijo, strukturo) in 
razvojnimi pripomočki (materiali) in ima za posledico zadovoljne, vesele, 
prijazne, delavne, zbrane in vljudne otroke.
Razvojni pripomočki, ki jih imenujemo materiali, so oblikovani tako, 
da pomagajo pri razumskem razvoju, razvoju zbranosti , koordinacije, 
samostojnosti , socializacije in občutka za red. Omogočajo in spodbu-
jajo tudi lastno raziskovanje in samozaupanje.
V vrtcu montessori je pet glavnih področij dela: vsakdanje življenje 
(skrb za osebo, za okolje, vljudnost in spoštovanje, osnovni gibi in 
vaje za ravnotežje), zaznavanje (prebujanje čutov: vid, sluh, ti p, okus, 
vonj), matemati ka (štetje, linearno štetje, matemati čne operacije-
seštevanje, odštevanje, množenje in deljenje, ulomki), jezik (razvoj 
spretnosti  poslušanja, bogati tev besednega zaklada, pisanje, branje, 
besedne vrste-samostalnik, pridevnik, veznik, predlog, glagol, prislov, 
stavčna analiza), znanost (področja biologije, geografi je, zgodovine, 
kemije) in umetnost (likovna, glasbena,…). Veliko poudarka je tudi na 
gibanju otrok, predvsem zunaj prostorov na prostem in sti ku z naravo. 
Otroci materiale izbirajo samostojno in svobodno.
Vzgojiteljeva vloga je, da zagotovi vse potrebno, vključno z varnim in 
poziti vnim okoljem.

Rožnat stolp in rjave stopnice s področja zaznavanja pri 
otroku spodbujajo razvoj vizualnega razlikovanja dimenzij.

Področje matemati ke - štetje in uvod v deseti ški sistem

Področje jezika – skrb za red je prisotna povsod v prostoru, 
materiali so razporejeni po policah v smiselnem vrstnem 

redu, so kakovostni, estetski, popolni.

in kdo vse je obiskoval montessori šolo kot otrok? 
Seznam je dolg, nekaj zvenečih imen oseb, ki so obiskovale montessori ustanove: Larry Page in Sergey Brin, soustano-
vitelja Googla, angleška princa William in Harry, George Clooney, igralec, Helen Hunt, igralka, Jeff  Bezos, ustanovitelj 
Amazona, Anna Frank, judovsko-nemška pisateljica, Bill Gates, ustanovitelj Microsoft a, Gabriel Garcia Marquez, No-
belov nagrajenec za literaturo, Joshua Bell, ameriški violinist, lastnik Stradivarius violin, Jacqueline Bouvier Kennedy 
Onassis (John F. Kennedy), Beyonce, pop pevka …

Montessori pedagogika v Sloveniji
Prvi montessori vrtec v Sloveniji je bil Angelin vrtec v Ljubljani in je bil ustanovljen leta 2002, sledilo je leta 2005 odprtje 
Montessori vrtca v Mariboru pa potem leta 2008 v Preski in Dravljah v Ljubljani, leta 2011 Mali princ, Hiša otrok ABC, 
Hiša otrok srečnih rok, itd.

Pedagogika montessori je tako že nekaj let prisotna  tudi v slovenskem prostoru v obliki vrtcev, šol, popoldanskih uric, 
elemente montessori pedagogike pa uporablja tudi vedno več javnih vrtcev in šol.

Kontakt za dodatne informacije: metka.kodrin@krs.net.

Pripravila: Metka kODRiN

44 Selniške novice 17/december 2012 45Selniške novice 17/december 2012

MED NAGRAJENCi Javnega sklada za kulturno dejavnost JE SARA POkERžNik, članica dramske sekcije kD Pavza
V sredo, 21. nov. 2012, se je v mariborski Unionski dvorani odvil bogat kulturni program ob 90-letnici širše orga-
niziranosti  ljubiteljske kulture in Zveze kulturnih društev Slovenije ter 90-letnici »ikone« mariborskega kulturnega 
življenja gospoda Janeza Karlina.
Na prireditvi so bila podeljena tudi priznanja JSKD  letošnje sezone. Člani KD Pavza smo se prireditve posebej veselili, 
saj je med letošnjimi nagrajenci na odru stala tudi naša članica Sara Pokeržnik.
Sara Pokeržnik je mlada amaterska igralka, ki se je dramski sekciji KD Pavza pridružila v predstavi  predpretekle sezone 
Amour, amore, liebe, na trnek se lovijo ribe, ko je odlično oblikovala lik stevardese Helge.
Njen  igralski potencial je režiserka nadgradila z vlogo kuharice Fanči v predstavi Marca Comoletti  ja Pridi gola na večerjo, 
za katero je Sara prejela priznanje JSKD za najboljšo stransko žensko vlogo. 
Sara Pokeržnik je lik le na videz naivne kuharice oblikovala s posebno občutljivostjo za odrsko dogajanje, pri tem pa ves 
čas ostajala na ravni žlahtnega komedijantstva, prepričljivosti  in igralske vzdržljivosti . 

SARA POKERŽNIK
nagrajenka javnega sklada za kulturno dejavnost
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Spoštovani 

poslovni partnerji,

zahvaljujemo se vam za zaupanje 
in sodelovanje v preteklem letu.

V prazničnih dneh vam želimo  
veliko lepih trenutkov in  

prijetnega počutja, v
prihajajočem letu pa vam voščimo 

obilo sreče, zdravja in novih  
poslovnih uspehov.

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

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

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

Občina Selnica ob Dravi

VINOGRADNIŠTVO BREZNIK
Slovenski trg 1
2352 Selnica ob Dravi 
Kontakt: 00386 40 704 546 . 
Vrhunsko vino se rodi v vinogradu. Pridelujemo grozdje na 
okolju in potrošniku prijazen, integriran način. 
V naših vinogradih zori grozdje sort:

- kerner
- chardonnay,
- renski rizling

- laški rizling,
- traminec,
- modra frankinja.

Nudimo točena ali stekleničena vina, vrhunska vina so v 
buteljkah. 

Kakovostna in vrhunska vina Vinogradništva 
Breznik lahko degustirate in kupite v naši kleti 
v Selnici ob Dravi, Slovenski trg 1. 

Sprejmemo družbe do petindvajset ljudi. Po dogovo-
ru vam postrežemo tudi z domačimi dobrotami. 
Dobrodošli!

Občanom 
Selnice ob Dravi 

želimo 
uspešno leto 2013!

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

Internet: http://www.merel.si

LABORATORIJSKI ANALIZNI 
INSTRUMENTI IN PRIBOR

         
KOVANE OGRAJE 
KOVANA VRATA
OKENSKE MREŽE
NADSTREŠKI
ELEKTRO POGONI ZA VRATA

         
        
  
        

www.kovana.si
M: 041 759 296

Zvonko Golob s.p.
Zg. Boc 63
2352 Selnica ob Dravi
info@kovana.si

SREČNO 

2013 
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•  Pozornostne cvetlične šopke in aranžmaje
•  Poročne šopke z vsem pripadajočim cvetličnim 

okrasjem
•  Nasade lončnic
•  Aranžiranje daril
•  Celostne ozelenitve prostorov
•  Žalne vence in aranžmaje

CVETL ÈARNA
Florisa

vam nudi vse vrste cvetličarskih storitev, 
izbrano rezano cvetje iz celotne Evrope, 
lončnice, ter vse vrste okrasnih posod.

Vesele božične praznike in 
SREČNO 2013 

vam želi kolektiv 
CVETLIČARNE FLORISA.

Vse naše izdelke vam na željo dostavimo, dostavo 
svežih cvetličnih šopkov pa lahko naročite z 

nakupom preko telefona.

Vse naše izdelke vam na željo dostavimo, dostavo 
svežih cvetličnih šopkov pa lahko naročite z 
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vam po konkurenčnih cenah nudi računovodske 
storitve, poslovno in davčno svetovanje 

Smo družinski Računovodski servis, ki na trgu uspešno deluje 
že od leta 1998. Poleg računovodstva vam nudimo tudi davčno 
in poslovno svetovanje. Računovodstvo opravljamo za podjetja, 

samostojne podjetnike, zdravnike, zavode in društva. 
Pomagamo vam pri ustanovitvi in zagonu vašega podjetja 
spremljamo vaš razvoj vam pomagamo pri sprejemanju in 
izvedbi optimalnih poslovnih finančnih odločitev. Prednosti 

našega servisa so: strokovnost, osebni pristop, prilagodljivost 
potrebam in željam naših strank.

Smo člani Zbornice računovodskih servisov, vpisani v katalog 
računovodskih servisov pri GZS ter imamo zavarovano poklicno 

odgovornost.

Omogočimo vam lahko  tudi 24 urni on-line dostop do vaših podatkov.
Za dodatne informacije smo vam na voljo: tel. 01 519 2411, GSM: 041 879 

314, Fax: 059 045155 in preko e-pošte: info@dobicek.si

•	 	Pozornostne	cvetlične	šopke	in	aranžmaje
•	 	Poročne	šopke	z	vsem	pripadajočim	cvetličnim	
okrasjem

•	 	Nasade	lončnic
•	 	Aranžiranje	daril
•	 	Celostne	ozelenitve	prostorov
•	 	Žalne	vence	in	aranžmaje

CVETL ÈARNA
Florisa

vam nudi vse vrste cvetličarskih storitev, 
izbrano rezano cvetje iz celotne Evrope, 
lončnice, ter vse vrste okrasnih posod.

Vesele božične praznike in 
SREČNO 2013 

vam želi kolektiv 
CVETLIČARNE FLORISA.

Vse naše izdelke vam na željo dostavimo, dostavo 
svežih cvetličnih šopkov pa lahko naročite z 

nakupom preko telefona.

Računovodski servis DOBIČEK-G.G. d.o.o. 
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S pesmijo in prijetnimi zvoki vam želimo ob prihajajočih praznikih izreči ti ste besede, ki nosijo sporočilo sreče, 
upanja in ljubezni.

VABiLO
Prijazno vas vabim na božično – novoletni koncert, ki bo 

v soboto, 22. decembra 2012, ob 19. uri, v farni cerkvi Sv. Duha pri Sv. Duhu na Ostrem 
vrhu.

Z vami bodo: Ženski pevski zbor Lipa, Moški pevski zbor DU Duplek, Ožbalčki puobi ob spremljavi tamburašev in 
drugih nastopajočih.

Vljudno vabljeni!

Organizator koncerta 
Herman VALHER
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1. nagrada: komplet ti nktur kOBANARA (v vrednosti  60,00 €),
2. nagrada: konopljino olje 710 ml, olje pegastega badlja, šentjanževo olje (v vrednosti  
40,00 €),
3  nagrada: konopljino olje 710 ml  (v vrednosti  23,00 €),
4. nagrada: konopljino olje 475 ml  (v vrednosti  16,00 €),
5. nagrada: konopljino olje 243 ml  (v vrednosti  10,00 €).
Nagrade prispeva trgovina z bio prehrano 
kOBANARA, Trg revolucije 7, Maribor, tel.:02 62 09 861.
 

iZžREBANCi PREJŠNJE ŠTEViLkE:
Marija CAFUTA, Janževa gora 89, 2352 Selnica ob Dravi, 
katarina SEVŠEk, Selniška cesta 21,  2352 Selnica ob Dravi in 
Ljudmila GERžiNA, Prečna ulica 1b, 2352 Selnica ob Dravi.
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NIMFA ALI
 KOZA,  KI JE

 HRANILA ZEV-
SA  V GR. MIT.

SUVANJE, 
DREGANJE

VZDEVEK
 OLIVERJA

 MLAKARJA ALUMINIJ

NEGATIVNA
 OCENA V ŠOLI

POGOST SADEŽ
NA SELNIŠKI

TRŽNICI
VULKAN NA HA-
VAJIH (MAUNA)

IZBRANA
DRUŽBA

NEON

EVA
LONGYKA

STRONCIJ

RAFAEL
 TERPIN

ÈEBULNICA
KLJUÈNICA

OGLAŠANJE
 MURNOV

DEL MARIBO-
RA  OB DRAVI

IZENAÈEVANJE

GRŠKA ÈRKA;
PRIMORSKA

JED

INSTITUT ZA
INTERGRATIV-

NO PSIHOTERA-
PIJO IN SVETO-
VANJE (kratica)

RAUL RUIZ

REKA V SEV. 
BRAZILIJI,

 DOLGA 917 km

RABA
FR. KRALJICA,

ŽENA 
KARLA VI. 

(1371-1435)

DEL POSTELJ-
NEGA PERILA

ANTON
INGOLIÈ

NEMŠKO ME-
STO SZ OD 

KÖLNA
SILVAN

 FURLAN
PISATELJ
 FLEMING

JOSIPA
LISAC

RUSKA REKA
 J. OD PERMA

TEN IŠKI
LOPAR

NAJMANJŠI DEL KEMIJSKEGA 
ELEMENTA, KI JE S KEMIÈNIMI

  METODAMI NEDELJIV

STARO IME 
ZA PIVO)

NAŠA REKA

PREDSEDNIK 
PLANINSKE Z.

 (FRANCI)

EVROPSKA
 DENARNA

 ENOTA

SPODNJI DEL
POSODE

DOSTAVEK, 
PRISTAVEK

VRS
OBRTAMBE

A SAMO-

RUS. REŽISER
BEK-NAZAROV
IZPODNEBNIK,

 METEORIT

ANTON
AŠKERC

VINAR 
(MAXIMILIAN, 

1864-1928)

STRM SVET,
 BREGSTARIKAVO

 DREVO

VZDEVEK
 LADJARJA 
ONASSISA

DLAVNI
VEZNIK
 IRENE 
PAPAS

TRGOVSKO 
SREDIŠÈE

AM. F ILMSKA
NAGRADA

FRANC.PISAT.
 IRAN. RODU
 (MARJANE)

SLOVENSKA
 PEVKA

HORVAT

VISOKO
 STENSKO

 OGLEDALO

MESTO 
V UGANDI

HC NA
DRAVI

KRAJ  NA AV-
STRJSKEM

 KOROŠKEM
 (GREUTH)

MESTO 
NA SICILIJI

GLAVNO
 MESTO 

MINNESOTE

ARHEOLOŠKO
 NAJDIŠÈE V 
ZAHODNEM 

IRANU

ANTON OCVIRK

SLOVENSKA
ALPSKA

 SMUÈARKA
DREV

MORNAR
(pogovorno)

KLJUNASTE
 FLAVTE 

JAJÈASTE
OBLIKE

IZ GLINE

OBRNJENI 
ZAÈETNICI 

PUBLICISTA
 ÞAJDELE

NEDOZORE-
LA JAJÈNA

 CELICA

ANGLEŠKI 
DIRIGENT
( SIMON)

ŠVICARSKI
 POLITIK

 (GUSTAV, 
1845-1928)

VZROÈNI
 VEZNIK

VINKO
GORENAK

SELNIŠKO
PGD

FERMENT, KI 
RAZKRAJA SEÈ
LJUBEZENSKO

 PESNIŠTVO

FR. PESNIK 
(TRISTAN, 

1896-1963)

VSAKA 
OD SEDMIH

 KOSTI
 V NARTU

ANG. FIZIK,
 (PAUL ADRI-
EN MAURICE)

DEL DEBLA
NAD PANJEM

ÈRNO VINO Z
 OTOKA VISA

PREBIVALCI
IRSKE

REVMA

ATRIJ
(lat.)

KALCIJ

UMETNO
SLADILO

REKA NA SZ
 ŠPANIJE 

(RIO...)

STARI OÈE

UNITED
 NATIONS

ORIGINALNO
IME DRŽAVE

TEKSAS

EVROPSKA
DR ŽAVA

(CH)

CVETLICA 
ŽAMETNICA, 

TAGETES

SLOVITA 
VELAZQUE-
ZOVA SLIKA

RIMSKA 9
SLOVENSKI 
GLEDALIŠKI

 IGRALEC
 (EVGEN)

DANSKA FILM.
 IGRALKA

 NEM.  FILMA
 NIELSEN

 (1883-1972)

UMETNOST 
(lat,)

NASILEN TAT, 
RAZBOJNIK

NATRIJ
NAPLAÈILO

PRIPRAVE ZA
OBSEKOVANJE,

KLESTILNIKI

ZAPOREDJE
 ÈRK

MEDSEBOJNA
 ODVISNOST 

ORGANOV ALI
 TELESNIH 
FUNKCIJ

NEZNANKA V
 MATEMATIKI

SLIKANJE
 NA PROSTEM
((francosko:
 en plein air)

HRIBOVJE 
NAD DRAVSKO

 DOLINO,
 KOZJAK

AVTOR
JOŽE

PAUMAN

GRŠKI MITO-
LOŠKI LETA-

LEC, SIN
 DEDALA

STANJE VELI-
KEGA DU-
ŠEVNEGA
 UGODJA

HRVAŠKI 
SLIKAR

 IN KIPAR 
(FERDO, 1914)

PORTUGALSKI 
PISATELJ

 (JOSE MARIA
 DE QUEIROS)

ZAPREDEK

IVANA
KOBILCA TANTAL MAVRAH

AKONTACIJA

JADRANSKI
OTOK

su
fle

r:
DI

RA
C,

EN
NA

,
OL

PE
,

OO
CIT

,
TR

IM
O.

RA
TT

LE

KMEÈKI
KOLEDAR

MARIO
 ADORF

NIZOZEMSKO 
MESTO Z KRA-
LJEVSKO PRE-

STOLNICO

VREMENSKA
 NESREÈA,
 POPLAVA

NAGRADNA  kRižANkA

Drage bralke in bralci Selniških novic!
Pravilne odgovore nagradne križanke pošljite najkasneje do 18. 1. 2013 na naslov uredništva:  
Občina Selnica ob Dravi, Slovenski trg 4, 2352 Selnica ob Dravi.




