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Že sedaj vas vabim, da nam v uredništvo pošljete do konca 
novembra 2013 vaše prispevke, da jih bomo lahko objavili 
v decembrski številki časopisa. Gradiva nam pošljite po 
elektronski pošti na e-naslov: slobodan.tatalovic@selnica.si s 
pripisom za Selniške novice. Seveda pa lahko prinesete svoje 
prispevke, zapisane na CD ali na ključek. Zaželeno je, da so le-ti 
opremljeni s fotografijami primerne kakovosti.
Vašega sodelovanja, tokrat zelo intenzivnega, smo zelo veseli. 
Še posebej nas veseli, da svojim prispevkom prilagate tudi 
kvalitetne fotografije. S tem seveda prispevate k dvigu kvalitete 
oziroma prepoznavnosti našega časopisa. Prosimo vas, da nam 
ne pošiljate prispevkov v PDF ali TIF formatu. Uporabite takšne, 
ki se dajo, pred tiskom, laže oblikovati.
Do sedaj smo vas v vsaki številki časopisa pozivali, da nam 
tudi tisti, ki niste najbolj vešči dela z računalniki in digitalno 
fotografijo, pošiljate svoje prispevke in da najdete nekoga, 
ki vam bo le-te pretvoril v elektronsko obliko. V tej smeri je 
narejen velik korak.
Cenjene bralke in bralce Selniških novic ponovno obveščamo, 
da v bodoče ne bomo več objavljali čestitk ob najrazličnejših 
življenjskih jubilejih, razen seveda, če bo šlo za življenjske 
jubileje od 90 let naprej.
Tudi v bodoče bomo veseli vsakega vašega prispevka in vsakega 
bomo z veseljem objavili. 
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 Sloveniji imamo 212 občin, ki so nastale v 
zadnjih petindvajsetih letih. V Zakonu o lokalni 

samoupravi imamo državljani pravico do ustanovitve lastne 
občine. Seveda morajo biti izpolnjeni nekateri pogoji, med 
katerimi je najbolj prepoznaven pogoj število prebivalcev. 
Ta meja je bila postavljena pri 5000 prebivalcih, vendar 
so bile dovoljene tudi izjeme in od tod med drugim izvira 
takšno število občin, kot jih imamo danes. Vedeti moramo, 
da imamo občine, ki so po številu prebivalcev zelo velike, in 
tudi takšne, ki so večje po površini. Jasno je, da ne smemo 
upoštevati samo enega kriterija za ustanovitev ali ukinitev 
občine. Iz izkušenj je znano, daje najbolje upoštevati 
zgodovinska dejstva pred kakršnokoli odločitvijo o 
spremembi zakonodaje, ki govori o lokalni samoupravi. 
Ljudje smo se vedno združevali oziroma razdruževali 
na podlagi potreb, skupnih interesov, naravnih danosti, 
obmejnih območij, družinskih vezi in še marsikaj. Od tod 
je tudi jasno, da mora država pri takšnih spremembah 
upoštevati predvsem voljo ljudi. Ta pa se lahko upošteva 
za argumentacijo posameznih odločitev. Če bi na primer 
vprašali ljudi v mestnih občinah, ali so za ukinitev sedanje 
organiziranosti lokalne samouprave, bi seveda dobili 
pritrdilen odgovor. Če pa isto vprašanje postavimo ljudem 
na podeželju, sem prepričan, da so v večini za ohranitev 
sedanje organiziranosti. Optimalna rešitev je torej nekje 
na sredini. Pred leti smo želeli, da se Slovenija razvija bolj 
enakomerno, saj imamo še vedno predele in kraje, ki so 
neprimerno slabše razviti kot centri. Od tod je nastala 

tudi želja po drugačni lokalni samoupravi, takšni, ki bo z 
leti zmanjševala razvojne razlike in ohranjala življenje na 
podeželju. Pri sedanji shemi financiranja ima zato velik 
vpliv stopnja razvitosti posameznega dela države. Novi 
predlog pa kaže trend zmanjševanja tega vpliva.

Želja države in vlade je, da ima čim manj centrov 
odločanja, saj lahko tako laže uveljavi svoje ideje in 
zakone, ki neposredno vplivajo na naše življenje. Vidimo, 
da želijo varčevati predvsem na ljudeh, ki so ustvarjalni 
in vztrajni, ali drugače, pri srednjem razredu, ki je jedro 
vsake države oziroma skupnosti. Občutek imam, da država 
preizkuša, do kod lahko s svojimi ukrepi še obremeni 
državljane. Podobno pa je tudi z občinami. V zadnjih nekaj 
letih občine dobivajo zmeraj manj sredstev za delovanje, 
saj zaostajajo za višino sredstev, izračunanih na podlagi 
Zakona o financiranju občin, sedaj že skoraj za 20%. Nalog, 
ki so zaupane občinam, pa je zmeraj več. Tako je jasno, 
da so se s tem zmanjšale možnosti investicijskih vlaganj 
po občinah. Vedno več je socialnih pomoči, dve tretjini 
proračuna pa sta tako že vnaprej porabljeni za znane 
odhodke na področju družbenih dejavnosti.

V Sloveniji imamo dve reprezentativni združenji občin, 
ki se sedaj zelo aktivno vključujeta v oblikovanje nove 
zakonodaje. Pripravljalci zakona velikokrat ne upoštevajo 
naših argumentov, vendar smo kljub temu uspeli 
spodbuditi strokovnjake na področju lokalne samouprave, 
da bodo sodelovali pri novi zakonodaji. Z njihovo pomočjo 
je sedaj jasno, da do sprememb še kar nekaj let ne bo 
prišlo. Ministrstvo za javno upravo je namreč spoznalo, da 
sistema, ki deluje, ni smiselno na hitro razgraditi. Hkrati 
pa se tudi predstavniki občin zavedamo, da potrebujemo 
prevetritev in racionalizacijo poslovanja v lokalnih 
skupnostih. Vzpostaviti bomo morali kriterije in nove 
osnove, na podlagi katerih se bomo odločali. Že sedaj se 
nekatere občine združujemo na podlagi skupnih projektov. 
So projekti, pri katerih je potrebno sodelovanje z drugimi 
občinami, na primer: pri oskrbi s pitno vodo, pri odvajanju 
in čiščenju komunalnih voda, pri gospodarjenju z odpadki, 

V
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pri sodelovanju z gospodarsko in obrtno zbornico, na 
področju inšpekcijskih služb, na področju izobraževanja, 
pri zdravstvenem varstvu, knjižničarstvu in podobno. 
Male občine so v tem času že veliko napravile na področju 
infrastrakturnih projektov, to pa pod okriljem večjih občin 
ni bilo mogoče. Ko bodo v večini končana dela in investicije 
za zagotavljanje osnovnih življenjskih standardov, se bo 

BESEDA ODGOVORNEGA UREDNIKA

o dolgotrajni in neprizanesljivi zimi, ko smo še prav 
pred kratkim v više ležečih predelih imeli sneg, se 

je narava prebudila. Kar naenkrat je vse ozelenelo, češnje 
so zacvetele in počutimo se kar malo bolj veselo in vedro: 
to sem zapisali v prejšnji številki Selniških novic. Kot svetel 
žarek upanja in želje ubežati dokaj temačni realnosti, ki nas 
obdaja v naši državi. A sledil je nov šok – velika in dolgotrajna 
suša. Prav tako kot nismo mogli ubežati tej naravni nesreči, 
ne moremo ubežati temačni realnosti, ki nas vsak dan 
obdaja. Znova in znova poslušamo o varčevanju, ki je baje 
nujno. Pa saj bi zavestno varčevali, če ne bi bili na drugi 
strani vsakodnevne priče potratnosti na državni ravni. Je 
pa naša država, ali bolje rečeno politika, zelo inovativna 
v prikazovanju problemov, katerih edini namen je zakriti 
bistvene probleme te države. In ti problemi so, kako 
ubežati brezposelnosti, vse večji revščini, naraščanju 
vseh vrst kriminala. Priče smo izredno lahkotnemu, da 
ne uporabim še kakšne druge besede, prikazovanju, kako 
rešiti prej naštete probleme. Ja, ukiniti je treba kar več 
kot polovico občin, ki so predrage in prepotratne. Pred 
leti se je politika naenkrat zavedela, da je tistih 62 občin v 
državi premočnih in jih je težko obvladati. Pa se je domislila 
delitve občin in se pri nastajanju novih občin ni držala niti 
lastnih pravil igre. Nastalo je kar 212 občin. Vse po sistemu 
»deli in vladaj«. Sedaj pa jih je potrebno ukinjati. Pri tem 

pa se je potrebno držati nekakšnega kriterija – pet tisoč 
prebivalcev v občini. In pika. Ne glede na to, da so med 
njimi tudi takšne, ki se same vzdržujejo, ki niso zadolžene, 
ki skrbno gospodarijo in ki vse to počnejo z minimalno 
zasedbo v občinski upravi. Prepričan sem, da bo na koncu 
prevladal razum in trezna glava. Nastaviti bo potrebno 
realne kriterije in po teh kriterijih ukiniti določeno število 
občin, ki jih je tudi po mojem skromnem mnenju preveč 

Kar naenkrat so minili štirje meseci in Uredniški odbor 
Selniških novic se je zopet sestal, da pripravi vse potrebno 
za izdajo te številke Selniških novic, ki so sedaj pred vami, 
spoštovane bralke in dragi bralci. 

Sicer pa tudi v tej številki pišemo o marsičem. Naši 
malčki so znova prestopili prag vrtca, šolarji pa šolski 
prag, pišemo o šolskem utripu – tako na centralni šoli, 
kot na obeh podružničnih šolah-ter, seveda, v vrtcih. 
Selniški gasilci se zahvaljujejo za pozornosti, ki so jih bili 
deležni ob svojem jubileju – 110. rojstnem dnevu. Zopet 
smo nekaj besed namenili gradnji kanalizacije, ki je prav 
sedaj v polnem teku. Nekaj besed namenjamo odmevom 
praznovanja občinskega praznika. Tudi dr. Zinka ZORKO je 
zopet prispevala jezikovne drobtinice, naš zvesti sodelavec 
Janez URBAS piše tokrat o hladno stiskanih oljih, o katerih 
sicer ne vemo kaj dosti. Oglasilo se je Turistično društvo 
Selnica ob Dravi, ki se je udeležilo praznika buč in praznika 
praženega krompirja. Zopet nas pozdravljajo Marjetice 
iz Selnice, ŠD Turbina predstavlja svoje odbojkarice 
in odbojkarje, predstavljajo se tudi selniški veslači, 
Gradiščani so se oglasili s svojega izleta, pišemo o uspehih 

P

lahko po naravni poti pričel proces preoblikovanja lokalne 
samouprave. Verjamem, da bomo ljudje še pravočasno 
spoznali, kaj je bistvo za naš obstoj v prihodnje. Temelj 
mora biti človek in njegove potrebe, ne pa nerazumljiva 
želja po nadvladi, kapitalu in izkoriščanju.
Potrudimo se tako, da sebi in drugim privoščimo vse 
dobro.

Vaš župan, Jurij LEP
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igralcev malega nogometa KMN Slemen in Metka KODRIN 
že v kar nekakšni nadaljevanki piše o vrsti pedagogike. 
Boris SOTLAR nam razodeva, kako se da z močno voljo 
priti do cilja, z vrha Triglava nas pozdravljajo »Duhovski 
gamsi«, objavljamo sedemdeset let staro fotografijo s 
tečaja za takratne mizarje in prepričani smo, da bo na njej 
marsikdo prepoznal kakšnega prednika. Naši dve občanki 
sta praznovali visok življenjski jubilej – 90 let življenja. 

Selniški lovci poročajo o svojem delu in s tem nekako 
nadaljujejo pisanje o zelo perečem problemu škode na 
poljih, v gozdovih in pašnikih, ki jo povzroča divjad. Pa še 
z zobno vilo smo se srečali, srečali smo tudi Selniški obraz, 
tukaj pa je seveda še obvezna križanka. Vsekakor dovolj za, 
upamo, zanimivo branje in zabavo.

Vaš urednik
Slobodan TATALOVIČ

GASILCI PRIPOROČAJO ...

 spomladanskem  in jesenskem  času  krajani 
občine  Selnica ob  Dravi obrezujemo drevje, 

čistimo okolico in skrbimo za lep videz našega kraja. 
Gasilci moramo velikokrat posredovati, ko potoki 
povzročajo težave. Odstraniti moramo veje, ki so zamašile 
odtoke in kanale, ter sanirati narasle potoke.
Krajane občine Selnica ob Dravi naprošamo« da obrezane 
veje ne mečejo v potoke in kanale, temveč jih razrežejo in 
odložijo na kompost ali jih v kurilni sezoni uporabijo.
Prav tako imamo težave, kadar vozimo pitno vodo do 
krajanov, ki jo potrebujejo, saj nam dostikrat dostop 
onemogočajo veje, ki so ob poteh nagnjene na cestišče. 
Te veje ali drevesa nam poškodujejo vozila.
Vse lastnike gozdnih dostopov prosimo, da poskrbijo za 
odstranitev teh vej ali celo dreves v svojem gozdu.
S skupnimi močmi omogočajmo drug drugemu sožitje 
sobivanja.

OBČINSKO GASILSKO POVELJSTVO
Selnica ob Dravi

V Spoštovani občani, občanke Selnice ob Dravi!
Praznovanje 110-letnice PGD Selnice ob Dravi je 
bilo z vašo pomočjo uspešno in odmevno. Radi se 
spominjamo druženja z vami, saj ste nam s svojo 
prisotnostjo dokazali, da smo gasilci pomemben 
člen v lokalni skupnosti.
Tudi v prihodnje želimo skupaj z vami soustvarjati  
varnejše bivanje v naši občini in ob svečanih 
priložnostih ustvarjati prijetno in sproščeno 
vzdušje. Naj človek ostane človeku prijatelj.
Iskreno se vam zahvaljujemo in vas pozdravljamo z 
gasilskim pozdravom

NA POMOČ!
Predsednik PGD Selnica ob Dravi

V počastitev praznika Občine Selnica je bilo organizirano šahovsko tekmovanje v Gostišču Heric pri Sv. Duhu na Ostrem 
vrhu, in sicer v soboto, 25.05.2013, s pričetkom ob 14:00. 
Tega tradicionalnega tekmovanja, že šestega po vrsti, se je udeležilo 34 tekmovalcev iz dvanajstih različnih krajev, 
predvsem iz podravske in koroške regije. Prvo mesto je osvojil Simon Špacapan iz Slovenske Bistrice, najboljši veteran 
je bil Zlatko Hevir iz Maribora, najboljši mladinec je bil Jaka Juvan iz Slovenj Gradca, najboljši ciciban je bil Maj 
Toplišek iz Frama, najboljši domači igralec je bil Marijan Šeško iz Selnice (priloženi končni rezultati). 
Kot zanimivost še lahko povem, da je bil najstarejši igralec star 84 let (Franc Čeh, rojen 1929),najmlajša igralca pa sta 
bila stara 8 let (Maj Toplišek in Jakob Ogorevc, rojena 2005).
Vsi nastopajoči smo od srca hvaležni Občini Selnica za podeljene pokale, majice in broške, organizatorju g. Marjanu 
Hericu pa se zahvaljujemo za brezhibno organizacijo tekmovanja in za gostoljubje ter odlično pripravljeno malico.

 Boris PERKOVIČ, sodnik tekmovanja

ŠAHOVSKI TURNIR
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OBČINSKI PRAZNIK OBČINE SELNICA 
OB DRAVI 2013

bčina Selnica ob Dravi je letos prižgala 13. žarnico 
v logotipu občinskega praznika, ki ga je oblikoval 

g. Oto Vogrin. S tem smo praznovali 15. rojstni dan. Komaj 
je zakorakala v obdobje najstništva, že ji Virant »grozi«, 
da jo bo ugasnil. Ali se bo to dejansko zgodilo? Pustimo 
času čas in politikom odločitve, ki so globoko zaznamovale 
pretekli dve desetletji.

23. maja leta 1918 je prvič zagorela žarnica v naši občini. 
Nova elektrarna je bila za tiste čase pravi čudež tehnike in 
sodobne opreme. To je dan, ki si ga je naša občina izbrala 
za svoj »rojstni dan«.
Priprave na občinski praznik so stekle v aprilu po že 
uveljavljenem vzorcu. Odbor za pripravo občinskega 
praznika se je dvakrat sestal. Osnovne smernice praznika 
se niso spremenile. Je pa odbor, vsaj po mojem mnenju,  
postavil temelje za delo v bodoče. Poskušali bomo 
zmanjševati število prireditev na račun kvalitete le-teh. 
Počasi bi radi občinski praznik oblikovali v programske 
sklope, ki bodo dali prepoznavnost, tudi zunaj naših meja, 
smo pa v tem letu že pričeli spreminjati celostno podobo. 

Tudi letošnji praznični dnevi so bili oplemeniteni z zelo 
raznolikim programom. Dnevi so odražali kulturno in 
umetniško, športno in rekreacijsko pa izobraževalno 
usmeritev občank in občanov naše občine. Praznični dnevi 
so se pričeli v soboto, 11.5.2013, z 11. tradicionalnim 
selniškim tekom, od takrat pa do sobote, 8.6.2013, se 
je zvrstilo 49 prireditev; nekatere so beležile velik obisk, 
nekatere so bile slabše obiskane. Pa saj za uspešnost 
prireditve obisk ni edino merilo. Imeli smo 10 športnih 
prireditev; kegljanje, mali nogomet, turnir v pikadu, 
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odbojko na mivki, ki je bila zaradi slabega vremena 
prestavljena v telovadnico OŠ Selnica ob Dravi, različne 
pohode. Imeli smo nekaj predavanj na različne aktualne 
teme, več razstav, otvoritev Čevljarske zbirke, lahko smo 
si brezplačno izmerili dejavnike tveganja, bilo je več 
koncertov, predstavitev dejavnosti društev, nastopali so 
učenke in učenci OŠ Selnica ob Dravi in imeli smo prireditve 
za otroke. Prireditve so potekale na različnih lokacijah v 
naši občini. Mogoče bi izpostavil 110-obletnico delovanja 
PGD Selnica ob Dravi in predstavitev Spominskega 
zbornika ob 80-letnici g. Milka Homerja. Ob teh častitljivih 
praznikih še enkrat izrekamo čestitke.

Praznik je za nami in pred nami že misel na leto, ki prihaja. 
Prepričan sem, da se ga lahko veselimo. Smo pred pričetkom 
gradnje težko pričakovanega večnamenskega kulturno-
turističnega centra ter obnove kletnih prostorov. S tem 
bo naša občina pridobila prostora, ki bosta omogočala 
lažje, cenejše in vsebinsko zahtevnejše prireditve. Redki 
se zavedajo, da je najboljša in trajnostno naravnana 
investicija – investicija v dobre programe na področjih, ki 
bogatijo in osmišljajo naše življenje in večkratno vračajo 
vloženo. V Občini Selnica ob Dravi se tega zavedamo.
Na koncu zahvala vsem članicam in članom Odbora za 
pripravo občinskega praznika, vsem posameznikom 
in društvom, ki so pri pripravi programa sodelovali, 
donatorjem in pokroviteljem in vsem vam, ki ste prireditve 
obiskovali.

Mihael KRANJČEVIĆ
Foto: Brigita GALUN

Šole sem se veselil, ker mi je bilo dolgčas. Vendar pa ne 
preveč, saj sem šel na morje. (Vito Koren)
Zelo sem se veselila, da spet vidim šolo. (Zala Adam)
Jaz sem vesel, da spet vidim sošolce, sošolke in učiteljico. 
(Blaž Tacer)
Vesel sem bil šolarjev. (Manuel Sivec)
Želim si, da bi se v tem šolskem letu naučila veliko pesmic. 
(Ajda Rihter)
Zelo sem bila vesela, da sem po dolgih počitnicah lahko 
videla vse delavce šole ter sošolce. (Amanda Sivec)

NOVA FASADA IN CELODNEVNI VRTEC
NA PODRUŽNICI SVETI DUH NA OSTREM VRHU

rvi šolski dan je bil na naši podružnici še posebej 
slovesen, saj je šola med počitnicami dobila novo 
podobo – fasado. V šoli bo v tem šolskem letu 

en kombiniran oddelek, katerega bo obiskovalo 6 otrok. 
V njem so združeni učenci 2., 3. in 4. razreda. Delo v 
našem oddelku je specifično zaradi razredne kombinacije 
in starostne raznolikosti učencev. Rdeča nit letošnjega 
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Damjana OČKO, profesorica
Foto: Damjana OČKO

šolskega leta bo medgeneracijsko sodelovanje, ki bo 
potekalo v okviru projekta Zdrava šola. Skupaj s pevskim 
društvom Lipa bomo sodelovali na prireditvah v domovih 
starostnikov v Radljah ob Dravi in Črnečah. Nadaljevali 
bomo mednarodno sodelovanje z VS Lučane. Sodelovali 
bomo na različnih tekmovanjih in natečajih ter pridno 
brali za EKO in Prežihovo bralno značko. Ob različnih 
dnevih dejavnosti bomo aktivno sodelovali z matično šolo 
in s podružnico Gradišče. S starši in krajani se bomo družili 
v različnih delavnicah in ob krajevnih prireditvah. 
V naših prostorih domuje tudi vrtec. Odkar pri Sv. Duhu 
deluje vrtec, se je v tem šolskem letu prvič pričel izvajati 
program celodnevnega vrtca. V en kombiniran oddelek 
je vključenih 12 otrok, starih od 1 do 5 let. V letu, ki je 
pred njimi, bodo gradili mozaik sreče. Vanj bodo polagali 
kamenčke veselja, igre, ustvarjanja, raziskovanja, plesa, 
petja, sprehodov, izletov, ogledov lutkovnih predstav, 
prireditev in ustvarjalnih delavnic s starši. Še posebej 
velike kamenčke bodo poiskali na področju gibanja in 
bralne pismenosti, skozi projekta Zlati sonček in Palček 
Bralček.
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rvi šolski dan smo na podružnici 
Gradišče na Kozjaku začeli malo 

drugače. Stopili smo v pretekli čas in se 
mu popolnoma prepustili.  Po uvodnem 
nagovoru gospe ravnateljice Jožice 
Ozmec, in gospoda policista Boštjana 
Motalna, smo v šolo povabili starše, ne 
učence. Zakaj pa ne bi starši prestopili 
šolskega praga in znova začutili tisto, kar 
so občutili pred mnogimi leti? Med nami 
je bila tudi babica. Starši in babica so 
svojim otrokom učiteljem pripovedovali 
svoje življenjske zgodbe, ki so jih doživeli 
v času, ko so sami obiskovali osnovno 
šolo. Povedali so nam veliko zanimivega. 
Dogodek, ki se jim je najbolj vtisnil v 
spomin, so tudi narisali in risbo podarili 
svojim ‘’malim učiteljem’’. Presenečeni 
starši so povedali, da so se počutili tako, 
kot bi pisali preizkus znanja. Ha, pa smo 
jih!
V letošnjem šolskem letu je na podružnici 
Gradišče na Kozjaku 10 učencev, in 
sicer od drugega do petega razreda. V 
drugem in prav tako v tretjem razredu 
je po ena učenka, v četrtem razredu je 
šest učencev, v petem razredu sta dve 
učenki. Pouk poteka kombinirano v enem 
oddelku. Na podružnici je tudi oddelek 
podaljšanega bivanja.

Učenci z učiteljicama Natašo in Zvonko
Foto: Nataša JAVORNIK

P

Biti učenec je prelepo, odslej bodo dnevi 
tekli tako,
da bom spoznaval vse več stvari: 
neznane predmete in nove ljudi. 
Biti učenec ni kar tako. 
Brez nas tudi šole ne bi bilo!

Zvezdana Majhen
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V VRTCU SELNICA OB DRAVI SMO ODPRLI 
VRATA V  NOVO ŠOLSKO LETO

aš moto se glasi: Širimo vseživljenjsko učenje in 
povezujemo vse, ki verjamemo v nasmeh.
Smo vrtec z inovativnimi pristopi.

Veseli smo, da imamo letos v vrtcu ponovno deset 
skupin, od tega štiri v stavbi vrtca, štiri v prostorih šole, 
eno na podružnični šoli Sv. Duh na Ostrem Vrhu in eno na 
podružnični šoli Gradišče na Kozjaku. 

V Publikaciji, ki smo jo že razdelili staršem na prvem 
roditeljskem sestanku, smo razgrnili naše načrte za 
letošnje šolsko leto, ki bo vsebinsko bogato in pestro, 
zanimivo, poučno in veselo. 

Zapisali smo tudi vizijo, poslanstvo in vrednote našega 
vrtca:
Vrtec je sožitje otrok, staršev, strokovnih delavcev in 
drugih zaposlenih v njem, zato je nadvse pomembno, da 
vzpostavimo dober dialog med vsemi udeleženci. 
Otrok skozi igro in druženje z vrstniki ter ob budni 

N spremljavi strokovnih delavcev v vrtcu pridobi veliko 
novih znanj, izkušenj in spretnosti, se uči medsebojnega 
sodelovanja in se srečuje z raznovrstnimi izzivi. Vrtec je 
predvsem prijazen do otrok in jim nudi domače vzdušje, 
da se v njem počutijo sprejete, varne in ljubljene.  
Naš vrtec živi in diha s krajem. Obdaja ga naravno okolje, 
ki nudi otrokom pestre možnosti gibanja, raziskovanja in 
bivanja na prostem.  
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Z vrednotami, vizijo, poslanstvom in cilji vrtca želimo 
dosegati višjo kakovost izvedbenega kurikuluma, tako 
da:
• ustvarjamo otrokom prijazno okolje,
•  spodbujamo ustvarjalno igro,
•  otrokom omogočamo različna doživetja, s pomočjo 

katerih zmorejo poti do novih izkušenj, samozavesti, 
samostojnosti in odgovornosti. 

Strokovni delavci bomo tudi v  letošnjem šolskem 
letu v načrtovanju, izvedbi in evalvaciji vzgojno-
izobraževalnega dela posvečali posebno pozornost 
prednostnim  področjem, ki smo jih določili že lansko leto. 

Ta področja so: 
• skrb za optimalni gibalni razvoj otrok,
•  projektni pristop k zgodnjemu uvajanju v 

naravoslovje,
•  aktivni počitek v 2. starostnem obdobju. 

Zaposleni v vrtcu se bomo pridružili iskanju odgovorov na 
vprašanje: Kako je biti otrok v današnji družbi, ki je tudi 
moto letošnjega tedna otroka. Z razvijanjem občutljivosti 
za sporočila in potrebe otrok želimo odkrivati odgovore, 
ki nam bodo pomagali otroke razumeti, jim omogočiti 
spodbudno učno okolje in varen prostor za doživljanje 
brezskrbnega otroštva. 

Dnevni potek dejavnosti v vrtcu
Ves dan se v vrtcu prepleta igra otrok s strokovno 
načrtovanimi in vodenimi dejavnostmi, ki so sestavljene 

iz elementov dnevne rutine, vodenih dejavnosti in bivanja 
na prostem. Otrok v vseh dejavnostih pridobiva izkušnje, 
se razvija in uči, zato nobena ni bolj ali manj pomembna 
od druge. Elementi dnevne rutine vnašajo v življenje 
skupine predvidljivo zaporedje dogodkov, jasne prehode 
med dejavnostmi in doslednost v pričakovanjih odraslega 
do otrok. 

Dnevno rutino sestavljajo: otrokov prihod v vrtec, 
prehrana, nega in osebna higiena, urejanje in 
pospravljanje prostora, bivanje in dejavnosti na prostem, 
počitek, spontana igra po želji otrok in odhod domov. V 
času vodenih zaposlitev strokovni delavci izvajajo vzgojno-
izobraževalni program z otroki v skladu s Kurikulumom za 
vrtce oz. cilji s področij gibanja, narave, družbe, umetnosti, 
jezika in matematike.
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 Prireditve, posebni dnevi in tedni v vrtcu
Ob posebnih dnevih in tednih teče življenje v vrtcu 
drugače kot vsak dan. Načrtujemo jih v tednu otroka, v 
prazničnem času v decembru, pred državnimi prazniki, 
v povezavi s posebnimi dnevi in tedni, ki jih načrtujejo v 
šoli, ter v sodelovanju z zunanjimi institucijami. Otroci se 
še posebej razveselijo dnevov, ki so namenjeni druženju 
z družinskimi člani in sodelovanju s starši. Za vse nas pa 
so zelo pomembne prireditve, namenjene predstavitvi 
našega dela. Načrtovane prireditve, posebne dneve in 
tedne v letošnjem šolskem letu smo zapisali v Publikaciji, 
da jih bodo lahko spremljali tudi starši. 

Obogatitvene in druge dejavnosti
Te dejavnosti pomenijo vsebinsko popestritev osnovnega 
programa, ki ga načrtujemo in izvajajo strokovni delavci 
vrtca v časovnem okviru dnevnega programa. Z njimi 
želimo vnesti dodatne vsebine v vsakdanji potek življenja 
in dela v vrtcu, ki nudijo otrokom možnosti izbire po 
njihovih željah in interesih. 

V obogatitvene dejavnosti se praviloma vključujejo 
otroci 2. starostnega obdobja (3–6 let), vendar tudi otroci 
1. starostnega obdobja zanje niso prikrajšani. Letošnje 
obogatitvene dejavnosti so: 
•  plesne bibarije, ure pravljic, pravljica potuje, lutkovne 

predstave in gibalno-športni program Mali sonček za 
mlajše otroke – iz skupin v stavbi vrtca, 

•  pravljica potuje, palček Bralček, gibalno-športni 
program Mali sonček, pevski zbor, knjižnica – mesto za 
majhne in velike, pravljične ure, lutkovne predstave in 
sodelovanje v natečajih za starejše otroke – iz skupin v 
stavbi šole.  

Strokovni delavci v dogovoru s starši načrtujemo tudi 
dodatne oz. nadstandardne dejavnosti. Letos si bodo 
otroci 2. starostnega obdobja v okviru lutkovnega 
abonmaja ogledali tri lutkovne predstave v Lutkovnem 
gledališču Maribor, se odpeljali na naravoslovni dan 
na CŠOD Škorpijon in zaključni izlet v Mini ZOO Land v 
Slovenskih Konjicah. Najstarejši otroci, iz skupin Ribice in 
Metuljčki, bodo ustvarjali v  delavnici podjetja Soven in 
preživeli tri dni v vrtcu v naravi na CŠOD Škorpijon. 

Otroci od 5. leta starosti dalje se bodo lahko tudi letos 
pridružili tabornikom. Taborniški krožek poteka pod 
strokovnim vodstvom vodnice tabornikov Murnov (naše 
nekdanje sodelavke Vide Fras). Taborniška skupinase 
sreča enkrat tedensko.

Vrtec sodeluje tudi z zunanjimi institucijami, ki se 
zavedajo pomena vzgojnega in preventivnega delovanja 
v predšolskem obdobju. S tem namenom nas nekajkrat 
letno obišče medicinska sestra, ki izvaja program 
zobozdravstvene preventive. Otroci so še posebej veseli, 
kadar nas obiščejo gasilci ali policisti. Veseli bomo, če bodo 
starejši predšolski otroci tudi letos povabljeni k udeležbi v 
vzgojno-izobraževalni program za varnost otrok v cestnem 
prometu »Kolesarčki«, s praktično vožnjo na poligonu. 

V zadnjih letih so si otroci iz vrtca lahko ogledali tudi 
številne gledališke in lutkovne predstave ter ustvarjali 
v delavnicah, ki jih je zanje omogočila občina v okviru 
občinskega otroškega abonmaja. Upamo, da bo tudi letos 
tako. 
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Projekti vrtca
V času, ko je otrok naravno radoveden, aktiven in 
ustvarjalen, ko je v fazi intenzivnega razvoja, spraševanja 
in nenehnega gibanja, se v vrtcu srečujemo z vzgojnimi 
procesi načrtovanja otrokove aktivnosti in ustvarjalnosti. 
Ti procesi se pričnejo v družini in nato v vrtcu. Za otroka 
je to pot, ki je bogata z ustvarjalnimi vsebinami in 
na kateri se mi nahajamo v vlogi posrednikov le-teh. 
S projektnim pristopom, ki otroka najbolj motivira, 
omogočimo otrokom aktiven, neposreden sodelovalni 
odnos z drugimi, s katerimi ugotavlja vzroke in posledice, 
ki so temeljne osnove za ustvarjalno izobraževanje v vsej 
njegovi celovitosti. 

Letos bomo izvajali naslednje projekte: večletna projekta 
Zdrav in EKO vrtec ter Varno s soncem (vsi oddelki), 
Posvojimo babico (oddelki v stavbi vrtca), Kamenčki 
sreče (enota Sv. Duh na Ostrem vrhu) in projekta, ki ju 
bodo izvajali v oddelku Pikapolonice (enota Gradišče na 
Kozjaku): Oskrbimo Slovenijo – Štafeta semen in Veliki 
nemarni škornji.

Sodelovanje z občino in krajem
Verjamemo, da bo dobro in vsebinsko pestro tako kot 
pretekla leta tudi naše sodelovanje s krajem in občino. 
Veseli bomo, če nas bodo obiskali gasilci in kraljica jabolk. 
Upamo, da bomo ponovno deležni lutkovnih predstav in 
delavnic v okviru občinskega otroškega abonmaja. Želimo 
si tudi sodelovanja s turističnim društvom, kmetijsko 
zadrugo in drugimi društvi v kraju. V sodelovanju s 
podjetjem Soven načrtujemo ustvarjalno delavnico za 
otroke, če bo mogoče, pa tudi ogled njihovega obrata. 
Otroci vrtca v šoli bodo ponovno poskrbeli za nepozaben 
dogodek z zaključno prireditvijo v sklopu prireditev v 
počastitev občinskega praznika, s svojimi likovnimi deli pa 
polepšali občinske prostore. 

Sodelovanje s krajem bo potekalo tudi na obeh 
podružničnih enotah, kjer bodo otroci iz vrtca nastopali v 
programu prireditev ob materinskem dnevu, pri Sv. Duhu 
na Ostrem vrhu pa se bodo s starši udeležili tudi novoletnih 
delavnic in sejma ter velikonočnih delavnic. Doslej je bil 
del programa občinskega otroškega abonmaja namenjen 
podružnicam in upamo, da bo tako tudi letos. 

Po Publikaciji povzela Ladislava MILOŠEVIĆ, 
pomočnica ravnateljice za vrtec
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a smo spet tukaj, že drugo leto, po nekajletnem 
premoru v našem malem, a prijetnem vrtcu na 

Gradišču na Kozjaku. Počitnice so hitro minile in vsi smo si 
želeli, da bi vrtec spet napolnil otroških smeh, ustvarjalnost 
in prijateljstvo. Zato je bil prvi dan še posebej zanimiv. 
Pričakal nas je Škrat, ki se je odločil, da gre v vrtec, ker mu 
je pri babici in dedku postalo dolgčas. Prinesel je čarobno 
vrečo s skritimi predmeti in pisane vetrnice. Svoje želje ob 
novem »vrtčevskem« letu smo narisali na listke in pritrdili 
na drevo želja. 

Letos nas je v skupini osem pikapolonic, starih od tri do 
skoraj šest let. Priključila sta se nam dva pikapolončka 
novinčka, ki sta se hitro vključila in postala naša prijatelja. 
Vsakega novinčka smo vedno veseli – več nas je, zabavneje 
je!

Čaka nas zanimivo leto, polno obogatitvenih dejavnosti. 
Sodelovali bomo pri Gibalno – športnem programu Mali 

PIKAPOLONICE IZ GRADIŠČA RASTEMO…

sonček, Palčku bralčku, sodelovali na različnih natečajih. 
Kot lani se bomo tudi letos priključili projektom Zdrav 
vrtec, Eko vrtec, Varno s soncem, Oskrbimo Slovenijo 
– štafeta semen.  Ponosni smo na vse lani izvedene 
aktivnosti in projekte. Z vsakim smo pridobili novo 
znanje in se ob tem zabavali. Še posebej zanimivo je bilo 
sodelovati v akciji »Štafeta semen – Oskrbimo Slovenijo«. 
Priključili smo se, da nadgradimo projekt Zdrav vrtec ter da 
z ukvarjanjem s semeni širimo svoje zavedanje o pomenu 
lastnega semena avtohtonih, tradicionalnih slovenskih 
rastlinskih vrst in sort in k tej aktivnosti povabimo starše, 
sorodnike in znance. Naša semena že stoletja rastejo 
prilagojena našemu okolju in predstavljajo kulturno in 
naravno bogastvo prednikov, ki omogoča zdravo življenje 
nam in naslednjim rodovom. Tako je Mariborska knjižnica 
rastlinskih semen postala bogatejša še za našo zbirko.

V našem vrtcu ni nikoli dolgčas, zato bomo letos sodelovali 
pri novem programu “Veliki nemarni škornji”, katerega 
nosilec je Zavod Vista iz Murske Sobote.  Namen programa 
»VELIKI NEMARNI ŠKORNJI« je spodbujanje inovativnosti, 
ustvarjalnosti in razvoj kritičnega mišljenja pri otrocih, ki 
predstavljajo gibalo razvoja in izgradnjo višjih moralnih 
vrednot.

Vizija programa je sprememba človekovega vedenja in 
delovanje, izhajajoče iz višjih moralnih vrednot.
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Vse aktivnosti projekta izhajajo iz zgodbe Veliki nemarni škornji v obliki knjige brez ilustracij. Skozi deset- brezmesečno 
obdobje otroci s pomočjo junakov iz zgodbe spoznavajo početje velikih nemarnih škornjev. Preizkusijo se kot ilustratorji 
knjige in kot reševalci nastalega problema. Skupaj z junaki iščejo načine, kako velike nemarne škornje opozoriti na 
njihovo ravnanje. Zgodba se začne, ko se zgodi gobja katastrofa. Škornji namreč zbrcajo nekaj gob in besede odmevajo 
po gozdu ter pripovedujejo zgodbo o velikih nemarnih škornjih. K visokemu hrastu prihajajo gozdne živali in škrati s 
svojimi zgodbami o nemarnem vedenju velikih škornjev. Rdeča nit programa je zgodba Veliki nemarni škornji in nastala 
problematika – kaj naj junaki naredijo.  Kaj bi naredil ti?

In tu se rodi namen programa – inovativne ideje otrok, ki jih ženejo v še več novih idej.

Čaka nas leto, ki bo spet zanimivo, poučno in zabavno. In 
vsem pikapolonicam nam bo zrasla še ena pika. Kristini in 
Ožbetu že šesta, to pomeni, da septembra odletita v šolo.

 Jerneja Lisjak, dipl.vzg.
                                                                     Foto: Jerneja Lisjak
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GRADNJA ČISTILNE NAPRAVE IN KANALIZACIJE

Takšna pa je bila septembra.

 zgornjima fotografijama vam želimo, spoštovane 
bralke in spoštovani bralci, prikazati dve stvari. 

Prva je, da gradnja kanalizacije hitro napreduje, in 
druga je, da smo v Občini Selnica ob Dravi v vseh okvirih 
terminskega plana gradnje in v vseh okvirih finančnega 
načrta. Z drugimi besedami – za zdaj na teh področjih ni 
večjih problemov.

Eden od problemov, ki nas je spremljal vse do tega 
trenutka, je pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo 
kanalizacije in črpališča na področju Spodnjega Slemena. 
Sedaj je ta problem rešen in te dni pričakujemo gradbeno 
dovoljenje. Je pa res, da tega problema s tako dolgim 
pridobivanjem še zadnjega od štirih gradbenih dovoljenj 
ne bi bilo, če ne bi pri pridobivanju pravice graditi 
naleteli na problem denacionalizacije in nerazumevanje 
upravnega organa. Vse skupaj je le trajalo predolgo.
V občini Selnica ob Dravi je na obstoječi sistem 

kanalizacije priključenih približno 1.200 prebivalcev. Drugi 
objekti imajo zgrajene individualne pretočne greznice. 
Odtoki 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. Obstoječa kanalizacija je grajena v mešanem 
sistemu. Najstarejša kanalizacija je bila zgrajena že leta 
1963, posamezne odseke pa so gradili od leta 1998 
dalje. Kanalizacijski sistem Selnica sestavljajo tri glavne 
kanalizacijske veje, ki bodo prebivalcem v naseljih v občini 
omogočala priklope na sistem. 

Takšen je videti ta bazen danes.                                             

V prejšnji številki Selniških novic smo vas informirali o 
začetku gradnje čistilne naprave in kanalizacije. Gradnja 
se je namreč začela v oktobru lani. Dolga zima je vplivala 
na tempo gradnje kanalizacije in čistilne naprave. 

Izvajalec gradenj je izdelal elaborate zapor cest, pridobljena 
so tudi vsa soglasja za zapore. Najbolj moteče zapore so 
bile seveda tiste na glavni cesti G1/1 Maribor – Dravograd. 
Šlo je za polovične zapore, ki so močno upočasnile vožnjo 
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Taka je bila julija upravna stavba čistilne naprave.

Gradnja SBR bazena ČN marca 



po tej cesti. A tako hudo, kot smo pričakovali, vseeno ni 
bilo. Promet je tekel dokaj tekoče in brez nepotrebnega 
čakanja. Najobčutljivejši del gradnje je bil na relaciji od 
Kmetijske zadruge Selnica do Kobanke. Na tem delu ceste 
je bil za nekaj časa organiziran celo obvoz za tovorna vozila 
preko Ruš. Tudi gradnja priključkov na individualne hiše ob 
trasi gradnje je tekla tekoče in brez problemov ter z veliko 
razumevanja prizadetih. 

Zgrajenih je šest od predvidenih sedem črpališč, v njih pa 
se že namešča strojna in elektro oprema. Urejeni so vsi 
nizkonapetostni priključki ter s podjetjem Elektro Maribor 
so sklenjene ustrezne pogodbe.
Zgrajenih je kar nekaj novih kilometrov primarnega voda 
kanalizacije. Tudi odsek od glavne ceste do gramoznice, 
kjer že stoji čistilna naprava, je končan. 

V dneh, ko boste dobili to številko Selniških novic, se bo 
začela gradnja kanalizacije  v Ulici čez polje in na Slovenskem 
trgu.  To sta dva kritična odseka. Ne zaradi gradnje, zaradi 
prometnih zapor, ki bodo močno ovirale promet na teh 
odsekih. Žal brez teh zapor, ki bodo postavljene, ne gre. 
Zato prosimo vse udeležence v prometu za sodelovanje in 
razumevanje. Stanovalce ob naštetih trasah gradnje sproti 
obveščamo o poteku oziroma o nameravani gradnji tako, 
da si lahko ustrezno organizirajo življenje tistih nekaj dni, 
ko traja gradnja.

Predvidevamo, da se bo do konca leta gradnja kanalizacije 
še intenzivirala. Še dva odseka gradnje se bosta začela na 
glavni cesti Maribor – Dravograd. En odsek bo pri odcepu 
za Črešnjevec, drugi pa bo od Viltuša proti Bistrici.

V zadnji letošnji številki vas bomo še obširneje informirali 
o gradnji kanalizacije in čistilne naprave.

   Pripravil: Slobodan TATALOVIČ
                                                               Foto: Slobodan TATALOVIČ

JEZIKOVNE DROBTINICE
SLOVENSKI FRAZEMI (NADALJEVANJE)

Frazeološke enote ali frazemi so stalne besedne zveze, katerih namen ni ali je samo delno ugotovljiv iz pomenov 
njegovih sestavin. Dr. Janez Keber je izdal Slovar slovenskih frazemov in iz tega slovarja so izbrani najbolj znani frazemi. 
Navajam nadaljevanje izbora frazemov.

Obdobje debelih krav: čas blagostanja, obilja; obdobje suhih krav: čas pomanjkanja, krizno obdobje; dvigniti oblak prahu: 
povzročiti razburjenje, govorice; izbrisati kaj z obličja zemlje: porušiti, uničiti; obračanje po vetru: prilagajanje ravnanja; 
pokazati svoj pravi obraz: storiti kaj, navadno kaj slabega, kar kaže, izraža značaj; najstarejša obrt na svetu: prostitucija; 
delati kot obseden: delati z veliko energijo, voljo; oditi po francosko: oditi brez slovesa, neopazno; pričakovati koga kot 
odrešenika: dolgo čakati koga z upanjem, da bo prinesel odrešitev ali rešitev pred čim; igrati se z ognjem: lahkomiselno, 
neprevidno izpostavljati se nevarnosti; ogenj v strehi: prepir, spor, veliko vznemirjenje, jeza; z ognjem in mečem:s silo, 
nasilno, z orožjem; črn kot oglje: zelo črn; skakati čez ojnice: biti nezvest v zakonu; na štiri oči: brez prič, osebno, zaupno; 
vreči oko na koga/kaj: želeti si, rad imeti koga, kaj; zamižati na eno oko: hote spregledati kaj, biti popustljiv, prizanesljiv; 
leskovo olje: leskova šiba, telesna kazen; iti pred oltar: poročiti se; naleteti na trd oreh: naleteti na veliko težavo; ne biti 
vreden piškavega oreha: prav nič ne biti vreden; rožljati z orožjem: groziti z vojno; biti kot osat: biti zbadljiv, zadirčen; 
dregniti v osir: povzročiti hudo razburjenje; otrobe vezati: vsebinsko prazno govoriti; nositi otroka pod srcem: biti 
noseča; črna ovca: kdor je v primerjavi z drugimi drugačen, slab; dihati komu za ovratnik: zelo se približati komu; 
tesno slediti komu; imeti veliko pod palcem: imeti denar, biti bogat; biti kratke pameti: biti neinteligenten; imeti kurjo 
pamet: biti neumen, omejen; soliti komu pamet: vsiljevati komu svoje vedenje, znanje; biti kot v panju: biti zelo bučno, 
glasno; biti bolj papeški od papeža: biti zelo strog, dosleden glede izpolnjevanja zahtev, norm; ponavljati kot papiga: 
brez razumevanja, mehansko ponavljati kaj za kom; papir vse prenese: napiše, natisne se lahko tudi kaj, kar ni resnično, 
kar je pretirano; s polno paro: zelo hitro, zelo intenzivno; brez prebite pare: popolnoma brez denarja; zategniti pas: 
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odreči se določenim dobrinam; ujeti koga v past: prevarati, ukaniti koga; hoditi kot pav: hoditi zelo važno, napihnjeno, 
vzvišeno; star kot Peca: zelo star; peč se je podrla: otrok se je rodil; vroče kot v peklu: zelo vroče, zelo hudo; imeti koga 
za pepčka:norčevati se iz koga; tleti pod pepelom: prikrito biti dejaven; prati umazano perilo: obravnavati domače, 
osebne spore, nesoglasja vpričo drugih; kititi se s tujim perjem: prisvajati si tuje delo, zamisli, zasluge; pristriči komu 

peruti: omejiti, onemogočiti komu dejavnost, svobodo; 
biti kot pes in mačka: sovražiti se; lačen kot pes: zelo 
lačen; vedeti, kam pes taco moli: vedeti, kaj je skrivni 
namen govorjenja, ravnanja koga; metati komu pesek 
v oči: zamegliti komu resnico, varati, slepiti koga; držati 
pesti za koga: želeti komu, da bi se mu kaj uresničilo, 
posrečilo; udariti s pestjo po mizi: odločno, ostro 
nastopiti, zahtevati; biti komu za petami: hoditi tesno za 
kom, zasledovati koga; od pet do glave: popolnoma, v 
vsakem oziru, v vsem; pete pokazati: pobegniti; v petek 
in svetek: vedno, ob delovnih in prazničnih dneh.

Akad. prof. dr. Zinka Zorko

S TURISTIČNIM DRUŠTVOM SELNICA OB 
DRAVI V MONOŠTRU

 soboto, 7. 9. 2013, se je Turistično društvo 
Selnica ob Dravi udeležilo 13. svetovnega 
festivala praženega krompirja, ki je potekalo 

v Monoštru na Madžarskem v organizaciji Društva za 
priznanje praženega krompirja kot samostojne jedi. Temu 
društvu je ministrstvo za okolje in kmetijstvo 21. 4. 2012 
podelilo status društva, ki deluje v javnem interesu na 
področju prehrane.

Pridni pomočniki

Naše Turistično društvo je ob podpori članov in drugih udeležencev pripravilo odličen »restanšani krompir«. Zakaj šani 
krompir? To je vzdevek idejnega vodje, ki nam je pripravil recept, po katerem smo pripravili ta naš krompir. Recept pa 
naj ostane skrivnost – morda do naslednje prireditve.
Ob tej priložnosti se zahvaljujem vsem, ki so kakor koli prispevali k realizaciji tega kuharskega podviga.

Za Turistično društvo – Valentina Repolusk

Naša glavna kuharica
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PRAZNIK “BUČ” V SREDIŠČU OB DRAVI

Buče se po poljih kotalijo,
urno se pod prsti pridnih rok drobijo.
Če njihova semena so številna,
enkratno bučno olje se iz njih pocedi, …

Dan v Središču je bil lep, pester, poln nepozabnih 
spominov, ki že kličejo po ponovnem srečanju s 
prijaznimi ljudmi v naslednjem letu.

Članice TD Selnica ob Dravi smo se 7. septembra 
2013 udeležile že 11. srečanja ob prazniku »BUČ« v 
Središču ob Dravi. Med predstavnicami društva so 
bile tudi članice »Podeželskih žena in deklet«, ki so 
se pomerile v kuhanju »BUČNEGA GOLAŽA«.

Besedilo in fotografije:  Zdenka GRADIŠNIK

HLADNO STISKANA OLJA

ivljenjski slog ljudi se je v zadnjih desetletjih bistveno 
spremenil in s tem tudi način prehranjevanja. V 

tradicionalni prehrani so se za pripravo hrane uporabljali v 
glavnem svinjska mast, rafinirano sončnično olje in maslo. 
Danes se vedno bolj uporabljajo različna hladno stiskana 
olja in masti. Razlog je predvsem prizadevanje ljudi za 
zdrav način življenja, če prav niso seznanjeni, ali je to olje 
primerno za pripravo hrane ali ne.

Vedno, ko govorimo o zdravi prehrani in raznih dietah, 
najprej pomislimo, kako bomo iz seznama jedi črtali 
maščobe. Maščobe so škodljive, kolikor niso pravilno 
izbrane ali v primeru, da z njimi pretiravamo. Za maščobe 

velja isto kot za marsikaj v življenju. Uživajmo kvalitetne 
maščobe in v zmerni količini. Na ta način postanejo 
koristne, hrana pa bo postala okusna in nam bo v velik 
užitek. Vedeti moramo, da maščobe ne dajejo samo 
prijetnega okusa hrani, povečajo njeno nasitno vrednost 
in nam omogočajo lažjo pripravo, imajo namreč tudi 
zdravilen učinek na naše telo. Z  njimi vnesemo v telo 
življenjsko pomembne maščobne kisline, povečamo 
rezervo energije v organizmu, pospešimo delovanje 
maščobno topnih vitaminov in s tem poskrbimo za boljše 
počutje.
Živalske maščobe danes vedno bolj izpodrivajo hladno 
stiskana olja, ki so bogata z nenasičenimi maščobnimi 
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kislinami: omega 3, omega 6, omega 9 in GLA. Naše telo 
jih ne proizvaja samo, so pa nujno potrebne za presnovo. 
Ščitijo ožilje, kri laže cirkulira in izboljšujejo holesterol, 
zelo dobro vplivajo na naše psihično počutje. V hladno 
stiskanih oljih je zelo veliko vitamina E, ki ščiti celice pred 
prostimi radikali in zavira staranje našega organizma.

Večino visoko kvalitetnih hladno stiskanih olj ne smemo 
segrevati, da ne uničimo njihovih dragocenih sestavin. 
Olja se običajno dodajo na že pripravljeno hrano kot 
začimba ali, kot bi rekli kuharji, to je pika na i. Za dušenje 
jedi, kjer ni potrebno močno segrevanje, lahko uporabimo 
hladno stiskano oljčno, sončnično, repično, sojino olje. Za 
cvrenje in pečenje je najbolj primerno repično in kokosovo 
olje ali palmina mast. Običajno se za cvrenje uporabljajo 
rafinirana olja, katerih pa ni dobro uporabljati večkrat, 
posebej moramo biti previdni, da jih ne pregrejemo. 
Rafinirana olja so večkrat tudi dvomljive kvalitete, zato je 
bistveno  bolje za cvrenje in pečenje uporabljati svinjsko 
mast.

Olje je pregreto, ko prične spreminjati barvo in se prične 
iz njega dimiti. Pri oljih govorimo, da jih lahko segrevamo 
do točke dimljenja, da naj bi ostale lastnosti olja v mejah 
normale, po tem olje zgublja na vrednosti, postane 
neuporabno, ali bolje rečeno, celo škodljivo za naše 
zdravje. Točka dimljenja je tista točka, ko se iz olja pojavi 
prvi dim. Več nenasičenih maščobnih kislin ima olje, nižja 
je točka dimljenja.

Na trgu je prava invazija ponudnikov različnih olj. Včasih 
komaj verjameš, iz česa vse lahko naredijo olje. Vedeti 
moramo, da so ta olja večidel namenjena kozmetiki in le 
malo za zdravo prehrano ljudi. Najbolje je, da predstavim 
nekatera najbolj uporabljena olja.

Hladno stiskano sončnično olje; temperatura pri stiskanju 
semen lahko naraste maksimalno do 40 stopinj. Uporablja 
se predvsem v hladni kuhinji, drugače  je primerno tudi 
za dušenje in pečenje (sladice). Pazimo: točka dimljenja 
je pri 107 stopinjah. Alternativno se hladno stiskano 
sončnično olje uporablja pri oljni terapiji za žvrkljanje 
olja v ustih. Rafinirano sončnično olje, katero večinoma 
uporabljamo pri pripravi hrane, ima točko dimljenjapri 
okoli 220 stopinjah.
Navodilo za razstrupljanje s hladno stiskanim sončničnim 
oljem: Zjutraj na tešče damo v usta žlico olja, ga 15 minut 

pretakamo sem in tja po ustni votlini in ga potiskamo 
med zobmi, poskusimo ga tudi žvečiti. Olje bo proti 
koncu precej spremenilo barvo, postalo bo belkasto in 
bolj tekoče, to pomeni, da smo pravilno opravili želeno 
čiščenje. Olje izpljunemo in usta temeljito splaknemo s 
soljeno vodo, kateri lahko dodamo sodo bikarbono. Nato 
si temeljito umijemo zobe. Na ta način si krepimo zdravje, 
iz sebe spravimo številne glivice, bakterije in druge 
mikroorganizme.

Hladno stiskano olje oljne ogrščice (repično): repično 
je zapisano zato, ker večina ljudi olju oljne ogrščice reče 
repično. Vendar to ni tako. Repica in oljna ogrščica sta po 
videzu podobni rastlini, drugače se pa bistveno razlikujeta. 
Repica vsebuje bistveno manj olja, ki je slabe kvalitete 
in škodljivo zdravju. Zato se za prehrambne namene ne 
sme uporabljati. Uporablja se samo v tehnične namene. 
Velikokrat v trgovini zasledimo napis repično olje, ne se 
bati, to je olje oljne ogrščice, nekateri distributerji tujko 
za oljno ogrščico napačno prevedejo. To olje je v zdravi 
prehrani zelo cenjeno, bogato je z omega 3 maščobnimi 
kislinami in ima veliko vsebnost vitamina E. Je bistveno 
bolj obstojno od sončničnega in sojinega olja. Točko 
dimljenja ima okoli 180 stopinj in ga lahko uporabljamo za 
peko, cvrenje in kuhanje. Seveda pa moramo pri nakupu 
tega olja prav tako kot sojinega biti pozorni na označbo 
»Brez GSO«.

Hladno stiskano laneno olje je napravljeno iz ene 
najstarejših gojenih rastlin, katere uporaba je znana skozi 
stoletja. Laneno olje je eden najbogatejših virov omega 
3 maščobnih kislin. Uživanje lanenega olja ima mnoge 
dobrodejne učinke na naše telo. Obstajajo številne diete 
in recepture za uživanje tega olja, ena najbolj znanih je 
po receptu dr. Johanne Budwig. Po njenem naj bi vsako 
jutro pojedli žlico hladno stiskanega nerafiniranega olja. 
Zmešamo ga v nemastno skuto ali jogurt, v katerega lahko 
dodamo kosmiče. Dr. Budwigova je ugotovila, da hladno 
stisnjeno olje preprečuje in blaži raka, kap, srčni infarkt, 
ureja prebavo, celi rane na želodcu, zdravi arteriosklerozo 
in nasploh vsestransko blagodejno deluje na telo. V 
kulinariki se uporablja za pripravo solat, omak, namazov 
in kot dodatek kuhanim jedem. Olje se v prehrambne 
namenene sme segrevati nad 50 stopinj.

Hladno stiskano sezamovo olje se največ uporablja v 
zdravstvene namene v indijski tradicionalni medicini 
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ajurvedi kot zdravilo in za masažo. Kot zdravilo je bilo 
večkrat preizkušeno tudi pri nas, zlasti pri bolečih in 
vnetih ušesih, in izkazalo se je kot zelo učinkovito. Manjšo 
količino olja segrejemo na 100 stopinj, ohladimo ga na 
telesno temperaturo, v manjšo žličko stisnemo strok česna 
(domačega) in dodamo olje, vse skupaj vlijemo v uho. Po 
potrebi postopek ponovimo (trikrat dnevno). Olje ki nam je 
ostalo, shranimo v temno stekleničko za drugič, vendar ga 
ne smemo več segrevati (razen do telesne temperature). 
V kulinariki je primerno za pripravo vseh vrst jedi, tudi za 
peko in cvrenje. Olje se zelo dobro poda jedem z žara in 
jedem z vzhoda. Točka dimljenja je okoli 177 stopinj.

Recept: Stročji fižol s sezamom
V ponvi na suho popražimo 2 žlici sezama.Ko se sezam zlato 
rumeno obarva, ga damo v skodelico. Medtem že kuhamo 
stročji fižol. Ta čas dodamo v skodelico zraven sezama še 
2 žlički riževega kisa (lahko tudi domač jabolčni), 1 žličko 
sojine omake, 1 žličko sezamovega olja, sol, poper ali 
kajenski poper po okusu, vse skupaj temeljito premešamo. 
Kuhan fižol precedimo in ga potresemo s pripravljeno 
mešanico ter postrežemo.

Hladno stiskano orehovo olje je v kulinariki bolj desertno 
olje kot olje za kuho. S svojim prijetnim okusom daje hrani 
poseben pridih, hrani ga dodamo tik pred serviranjem. 
Veliko bolj se uporablja v alternativnem zdravljenju, in sicer 
olje uživamo pred posameznim obrokom po eno žličko. 
Izboljšuje spomin, pomaga pri nespečnosti, odpravlja 
slabovidnost, razstruplja telo, pomaga pri hujšanju. Zelo 
pomembno je vedeti, da je orehovo olje povsem naravna 
zaščita pred sončnimi žarki in tako primerno za zaščito 
vseh vrst kože.

Orehovo olje: kot prehranski dodatek 1 čajna žlička pred 
obrokom trikrat dnevno. Za kožo moramo olje vedno 
najprej nanesti v dlani in potem vmasiramo v kožo. Kolikor 
gauporabljamo za lase, olje nanesemo na celotno dolžino 
las, masiramo lasišče in pustimo stati nekaj ur ali čez noč, 
nato si umijemo lase.

Kokosova mast, olje, maslo, to je dejansko isto, samo 
različna imena so bila uporabljena. Rekli boste, ne, ni res. Ali 
imamo mast ali olje, je vse odvisno, na kakšni temperaturi 
imate shranjeno. Pri temperaturi nad 25 stopinj se 
kokosova mast prične topiti in dobimo kokosovo olje, 
pod 25 stopinj, ko se prične strjevati (okoli 23 stopinj), pa 

dobimo maslo. Za zdravje je najbolj primerno uporabljati 
hladno stiskano kokosovo olje. Neverjetna lastnost 
kokosovega olje je, da ljudem z večjo telesno težo bolj 
pospešuje prebavo in tako hitreje izgubljajo kalorije, s tem 
pa tudi izgubljajo na teži. Kokosova maščoba vsebuje veliko 
lavrinske kisline, ki deluje v telesu proti glivicam, virusom 
in zajedavcem. Kokosovo olje je primerno za pripravo 
vseh vrst hrane, tudi za pečenje in cvrenje. Pomembno je, 
da svojih lastnosti s segrevanjem ne spreminja in je zelo 
stabilno vse do temperature dimljenja pri 173 stopinjah. 
Rafinirano kokosovo olje ima to točko na 230 stopinjah. 
Opozoril bi, da ne smemo zamenjevati kokosove masti s 
palmino, ki ima povsem druge lastnosti (hladno stiskana 
ima točko dimljenja 160 stopinj, rafinirana 235 stopinj).

Ghee maslo postaja vse bolj iskano. Tisočletja ga 
uporabljajo v ajurvedi in je značilnost Indije. Z ghee maslom 
so zdravile že naše babice težave s črevesjem (Crohnova 
bolezen, katar debelega črevesa, črevesne glivice, kot je 
kandida) Novejša dognanja so dokazala, da zavira razvoj 
rakavih celic v črevesju. Maslo ne vsebuje laktoze in je 
zato primerno za ljudi, ki zaradi bolezni ne smejo uživati 
mlečnih izdelkov. Ghee maslo si lahko napravimo doma 
sami in točno vemo, kaj imamo. Uporabno je za kuhanje 
in pečenje (tudi peciva), točko dimljenja ima okoli 135 
stopinj. Namažemo si ga lahko tudi na kruh.

Recept:  Za pripravo ghee masla potrebujemo 250 g 
surovega masla ekološke pridelave, pridobljenega od 
pašnih živali. Kolikor želimo napraviti ghee z začimbami, 
potrebujemo še te po lastni izbiri, kot so npr.: ingver, 
paprika, kardamom, poper in druge.

Surovo maslo (po želji lahko tudi začimbe) počasi 
segrevamo v kozici, kuhamo ga na majhnem ognju, dokler 
trde snovi ne potonejo na dno kozice oziroma se ločijo od 
zlato obarvane tekočine na površini. Pri kuhanju se prične 
nabirati na površini pena, katero odstranimo z leseno 
kuhalnico ali žlico. Maslo kuhamo tako dolgo, da vsa voda 
izpari in se trdi delci obarvajo rjavo (ti so na dnu posode); 
to daje  maslu okus po orehih in karamelah.

Ohlajeno kuhano maslo vlijemo v steklene kozarčke in 
zaprte hranimo v hladilniku, kjer ima trajnost do 6 mesecev, 
lahko ga tudi zamrznemo in mu s tem podaljšamo trajnost.
O oljčnem in konopljinem olju sem veliko napisal v 
prejšnjih številkah naše revije. Pri oljih bi našteli samo še 
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SREČA V NESREČI

nekatera, ki so bolj primerna za kozmetiko kot kuhanje: 
arganovo, avocadovo, jojobino, mandljevo, makadamije, 
grozdnih pečk in cela kupica drugih olj.

Vsak proizvajalec reklamira svoje olje in njegovo olje 
običajno dela čudeže. Seveda ne smete vsega verjeti, 
zlasti ne nasedajte na razne mešanice olj, ki so običajno 
označene z različnimi številkami in bolj ali manj lepimi 
imeni. Zapomniti si velja eno; hladno stiskana ekološka olja 
so v pravilni količini in iz kvalitetnih surovin zelo koristna za 
naše zdravje in počutje. 

Cena ekoloških hladno stiskanih olj je nekoliko višja, 
vendar velja povedati, da so ta olja nadzorovana od 
začetka sajenja do zorenja semen in njihove predelave. 
Večkrat se vprašam,kako lahko prodajajo bučno olje na 

tržnicah po tako nizki ceni oz. zelo sprejemljivi ceni za 
kupca. Želite vedeti eno izmed resnic? Ta olja vsebujejo 
samo B od buč. Običajno so narejena iz odpadnih bučnih 
drobtin oz. parge, katero avstrijski oljarji po nizki ceni 
prodajo našim in se s tem rešijo odpada. Pri nas se vse to 
premelje, doda nizkocenovno in popolnoma nekvalitetno 
sončnično olje, z malo znanja kemije pa imaš 100 % 
bučno olje, katerega lahko prodajaš na tržnici. Pa dober 
tek. Slovenski kmetje želijo imeti 3 do 4 evre za kilogram 
bučnih semen, za kvalitetno olje potrebuješ 2,5 kg semen. 
Po kakšni ceni lahko prodajaš bučno olje, da imaš še za 
stiskanje, embalažo, davek in zaslužek?
Na koncu velja še enkrat opozoriti » malo je dobro« in to 
velja tudi za uživanje hladno stiskanih olj.

Janez URBAS

ivljenje v odročnih krajih, kot je Slemen, ima 
veliko dobrih in slabih strani. Vse je odvisno od 
posameznika, kako gleda na vse to kaj se dogaja 

okoli njega. Pohodniki in drugi dnevni obiskovalci našega 
Kobanskega hribovja so nad našimi lepotami navdušeni. 
Pri nas so običajno v lepem vremenu, ko je vse obsijano s 
soncem in diši po sveže pokošeni travi, ali v lepih jesenskih 
dneh, ko nabirajo kostanje in gobe. Nikogar pa ni takrat, 
ko se nad nami zbirajo temni oblaki in nam narava nagaja 
z vseh strani. Z delovanjem narave smo se vsi sprijaznili in 
vzeli v zakup vse, kar smo sami prispevali k temu, da nas 
sedaj večkrat neprijetno preseneti. Nikogar ni takrat, ko 
v stremenju po kapitalu in bajnem bogastvu želijo uničiti 
naše prečudovito Kobansko.
V zimskem obdobju smo večkrat odrezani od sveta.
Seveda ima tudi to svoj čar. Žal pa moramo v dolino ne 
glede na letni čas, če želimo zaslužiti denar za preživetje. 
Dobra in pravočasna  zimska služba nam veliko pomeni pri 
uresničevanju naših ciljev,  zato smo marsikdaj nejevoljni 
in se pritožujemo nad delom zimske službe in posredno 
nad komunalnimi delavci na občini in občinsko upravo.
Ni prav, da bi se samo pritoževali in grajali določene službe, 
kopa se velikokrat zgodi, da si vsi ti zaslužijo pohvalo. Žal 
običajno takrat vsi molčimo in se delamo, kot da to ni nič 
in je vse samoumevno. Vendar ni tako.
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V najbolj vročem delu letošnjega že tako vročega poletja, 
ko so kobanski griči kazali podobo opustošene pokrajine 
zaradi velike suše, ko ni bilo več zelene trave in je že 
pričelo primanjkovati vode za ljudi in živino,se nam je 
zgodila nesreča. Že  dokaj dotrajan azbestni vodovod do 
šole Slemen je popustil zobu časa in iz zajetja, iz katerega 
se oskrbujejo s pitno vode vse bližnje kmetije, je iztekla 
vsa zaloga pitne vode.  Vsi smo bili pred veliko dilemo, kaj 
sedaj storiti.

Obrnili smo se na župana Jurija Lepa. Njegov odziv je 
bil takojšen. Preden smo se prav zavedeli, že so bili pri 
nas občinski  komunalni delavci in operacija popravilo 
vodovoda je stekla, in tokljub manjšim nasprotovanjem 
oz. nestrinjanjem s potekom del nekaterih krajanov. V 
roku 24 ur so bile kmetije zopet preskrbljene s pitno vodo. 
Seveda so temu pripomogli tudi naši vrli gasilci.

Veliko se govori o ukinitvi občin, gotovo je kakšna preveč. 
Vendar v našem primeru in tudi v veliki meri v vseh takšnih 
primerih na našem območju ne bi prišlo do pomoči, če 
ne bi imeli lastne občine. Po naše bi še danes čakali  na 
popravilo dotrajanega vodovoda in bi imeli nemalo 
preglavic z oskrbo žejnih živali v naših hlevih.

Ne, ne bomo samo kritizirali in negodovali čez občinsko 
upravo, komunalne in javne delavce. Pri svojem delu si 
zaslužijo tudi pohvalo in zahvalo za svojo nesebično pomoč 
in kvalitetno ter resnično hitro opravljeno delo, ko je to 
najbolj potrebno. Srečni smo lahko, da jih imamo. HVALA!

 Janez URBAS
Fotografije: Janez URBAS
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MARJETICE IZ SELNICE

o se je pred dobrimi petnajstimi leti nekaj Selničank odločilo, da ustanovijo ročnodelsko društvo z nazivom 
društva, resnično niso imele nobenih  problemov. Zelo hitro so se vse strinjale, da povzamejo ime po farni 
cerkvi svete Marjete v Selnici ob Dravi.

Društvo uspešno deluje ves čas, število članic se venomer giblje okrog petindvajset, posebej pa smo vesele, da smo 
medse dobile nekaj mlajših žena.
Glavno motivacijo našega društva že vsi poznate, to je naša močna želja po ohranjanju dragocene kulturne dediščine, 
hkrati pa moramo priznati, da se prav  rade tudi družimo in, seveda,  pokažemo naše »umetnine«.

Upamo, da ne bo videti preveč hvalisavo, če povemo, da je kar nekaj Marjetic z veseljem naredilo za našo cerkev nove 
oltarne prte, prt za daritveno mizo ter v lanskem letu v času bele nedelje tudi prte za podružno cerkev svetega Janeza 
Krstnika na Janževi gori. Prav rade smo vezle in kvačkale, saj čutimo dolžnost , da tudi me v društvu prispevamo k temu, 
da imamo lepo okrašeno in vernikov polno cerkev.
Ker imamo našo razstavo ročnih del vsako leto v zadnjih oktobrskih dnevih, te Novice pa bodo izšle prav tako v jeseni, 
dovolite, da vas ob tej priliki , kot vsako leto, tudi tokrat povabimo, da nas počastite s svojo prisotnostjo na naši, že 
šestnajsti razstavi. Vse Marjetice vas lepo pozdravljamo.

Pripravila: Fanika Osterc, članica
Foto: Fanika OSTERC

Sedanjost si brez računalnikov težko predstavljamo. 
Globoko so nam že segli v vsakdanjik; od njih smo postali 
že malodane odvisni.  Zakaj pa ne?
Računalniki so nam lahko v veliko pomoč pri vsakdanjih 
opravilih; položnice lahko plačamo kar od doma z nižjimi 
stroški provizije in brez stanja v vrsti. Z zdravnikom se 
dogovorimo za pregled preko elektronske pošte in ne 
čakamo na neskončne telefonske prevezave in zvonjenje v 
prazno. Na spletu najdemo nov recept za nedeljsko kosilo, 
s katerim presenetimo otroke in vnuke, se poučimo o 
novih zdravilih, brskamo za novicami dneva, se v dolgem 
zimskem večeru vidimo in brezplačno klepetamo z nam 
dragimi, ki uporabljajo računalnik. Lahko pa najdemo tudi 
ljubezen svojega življenja.
Računalniki resda niso vsemogočni, a  vendarle imajo zelo 

malo slabih lastnosti - zaradi tehnične ali človeške napake 
lahko npr. odpove računalniški sistem, lahko pride do 
izpadov električne napetosti, odpovedi letalskih poletov  
…. A o slabih ne bomo niti razmišljali.Tu smo zato, da vam 
pomagamo izboljšati kvaliteto življenja.
Na naših brezplačnih delavnicah zato želimo vsem tistim, 
ki se z računalnikom iz tega ali onega razloga še niso 
spoznali,omogočiti  nova znanja ali zgolj premagati strah 
pred neznanim. Dovolite nam, da prispevamo svoj delček 
k sklenitvi novega prijateljstva, ki bo olajšalo vaš jutri, vas 
zabavalo ali zgolj kratkočasilo. Od tam naprej pa bo vse 
laže.
Pridite in se naučite osnov računalništva. Prijave na 
brezplačno računalniško delavnico zbiramo na občini 
Selnica ob Dravi ali na tel. številki:  070 515 943.

CATV Selnica - Ruše

BREZPLAČNA RAČUNALNIŠKA DELAVNICA
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ročina, ki je nas je obiskala v mesecu avgustu, 
je še dodatno spodbudila, da se člani Kulturno 
- umetniškega društva odpravimo ohladit na 

morje. V soboto, 10. avgusta, smo se v zgodnjih jutranjih 
urah odpeljali proti Kopru. 

Koper je eno najstarejših slovenskih mest. Številni 
obiskovalci, ki drvijo mimo Kopra proti Piranu in Portorožu, 
s ceste vidijo le neprivlačne žerjave koprskega pristanišča, 
a ne vedo, da se tu skriva čudovito in živahno staro mestno 
jedro. Dolgoletna vladavina Beneške republike je pustila 
fantastično arhitekturno zapuščino. V Luki Koper nas je že 
čakala ladja. Zapeljali smo se ob obali Kopra do Debelega 
Rtiča. Ob ribah in pijači je za dobro razpoloženje na ladji 
poskrbel Robi s harmoniko. Kapitan nas jena poti seznanjal 
z znamenitostmi, ki smo jih lahko opazovali z morja. 
Občudovali smo župnijsko cerkev Marije Vnebovzete, izliv 
reke Rižane v morje, Ortopedsko bolnišnico Valdoltra, 
Debeli rtič vključno z robom in steno klifater abrazijsko 
teraso, tržaški zaliv in italijanske dolomite. Po prijetnem 
izletu z ladjo je sledilo skupno kosilo. 

Z GRADIŠČA V KOPER, IZOLO IN PORTOROŽ

Popoldansko druženje se je nadaljevalo v Izoli. Nekateri 
so čas izkoristili za klepet ob kavici, drugi za kopanje v 
toplem morjuali pa so si ogledali mesto Izola. Dan se je 
nagibal k večeru, ko smo obiskali še najbolj turistično 
mesto ob obali,- Portorož. Mesto je posejano s hotelskimi 
kompleksi. Kempinski Palace Hotel je prestižni hotel,ki 
se je včasih imenoval Hotel Palace. Zgradili in odprli so 
ga leta 1910, v času Avstroogrske monarhije. Portorož se 
je v tistem času z Opatijo, Gradežem in beneškim Lidom 
uvrščal med najpomembnejša zdravilišča in obmorska 
kopališča. Hotel so za kulturni spomenik razglasili konec 
leta 1983. Park pred njim je bil proglašen za spomenik 
oblikovane narave. Leta 1990 so hotel morali zapreti in od 
tedaj do prenove je  žalostno propadal. Ob prenovi, ki jo je 
strogo nadzoroval Zavod za varovanje kulturne dediščine, 
so pustili samo sprednjo stran hotela, vse drugo so podrli 
in prenovili. Osrednji prostor zavzema Kristalna dvorana, 
ki meri kar 305 kvadratnih metrov. 
Sprehodili smo se mimo mnogih lokalov, eden od najbolj 
priljubljenih je Alaya, ki je kot eksotičen bar na tropskem 
otoku. Okoli devete ure smo se morali posloviti od naše 
obale. Vendar našega veselega druženja še zdaleč ni bilo 
konec. Ob prepevanju, igranju na harmoniko in krstu 
novopečenega lastnika ladje smo zaključili lep izlet. 

Za odlično izvedbo in organizacijo izleta gre zahvala naši 
predsednici Maksimiljani Hartman.

Avtor besedila in fotografij: Andrej TACER
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a odbojkaricami in odbojkarji 
ŠD Turbina je še ena zaključena 

sezona. Sezona, v kateri odbojka v ŠD 
Turbina zopet počasi dobiva svojo staro 
veljavo,  predvsem v ženski odbojki, ki 
po samo treh letih delovanja postaja 
vse bolj prepoznavna.  Odbojkarice 
in odbojkarji, članice in mladinke  ter 
člani in mladinci so se na odbojkarsko 
sezono 2012/2013 začeli pripravljati 
že 14. avgusta 2012. Pod budnim 
očesom trenerjev in trenerk so pričeli 
s kondicijskimi pripravami. Kondicijske 
priprave so zajemale predvsem tek v 
naravi v okolici Selnice ob Dravi in 
Janževe Gore, tehniko igranja odbojke 
pa so pridobivali v telovadnici OŠ 
Selnica ob Dravi. Prava sezona se je 
začela v mesecu septembru, najprej 
z nastopanji v slovenskem pokalu, 
kasneje v 3. državni odbojkarski ligi 
– vzhod (3. DOL – vzhod). Mlajše 
selekcije so s treningi pričele v mesecu 
septembru 2012, s tekmovanji pa 
nekoliko kasneje. Vse selekcije so 
svoja tekmovanja končale v mesecu 
aprilu 2013. 
Ekipe so tako v odbojkarski sezoni 
2012/2013 dosegle naslednje 
rezultate:
ODBOJKA MOŠKI:
Člani: 
• Slovenski pokal: preboj v 3. krog 

tekmovanja, kjer so izpadli proti 
drugoligaški ekipi Mokronoga;

• 3. DOL – vzhod: odigranih je bilo 16 
tekem, ekipa je dosegla 8. mesto, v 
ekipi je igralo 16 igralcev.

Mladinci so  izpadli v 1. krogu 
državnega prvenstva, v ekipi je igralo 
16 igralcev. Mini odbojka dečki so 
odigrali  8 tekem, izpadli pa so v 2. 
krogu državnega prvenstva.

ŠD TURBINA, SEKCIJA ODBOJKA SE PREDSTAVI

Z
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ODBOJKA žENSKE:
Članice: 
• Slovenski pokal: preboj v 3. krog tekmovanja, izpadle proti drugoligaški 

ekipi Zreč;
• 3. DOL – vzhod: odigranih je bilo 26 tekem, med 14 ekipami je ekipa dosegla  

4. mesto, v ekipi je igralo 16 igralk.
Mladinke so  izpadle v 1. krogu državnega prvenstva, v ekipi je igralo 16 igralk. 
Starejše deklice, kadetinje so odigrale  16 tekem, tekmovanje je bilo zaključeno 
v b ligi državnega prvenstva, in sicer na 1. mestu, v ekipi je igralo 16 igralk. 
Mala odbojka-deklice so odigrale 8 tekem, izpadle so v 3. krogu državnega 
prvenstva, v ekipi je igralo 16 igralk. Mini odbojka-deklice so odigrale 8 tekem, 
izpadle so v 3. krogu državnega prvenstva, v ekipi je igralo 16 igralk
Med ekipami je potrebno vsekakor omeniti še osnovnošolke in osnovnošolce 
prve triade OŠ Selnica ob Dravi, ki vse leto pridno nabirajo odbojkarsko znanje, 
zaradi mladosti pa še ne tekmujejo, in pa seveda veterane, ki na organiziranih 
turnirjih dosegajo zavidljive rezultate.



KOLESARJENJE LOG POD MANGARTOM 2013

olesarska in pohodna sekcija ŠD Turbina 
Selnica ob Dravi sta organizirali kolesarjenje na 

planino V Plazeh in planinski pohod na Krnsko jezero 
ter Višarje.

Kolesarjenje v začetku junija, v Logu pod Mangartom, 
je postalo tradicionalno zaradi prelepe narave in 
neskončnih možnosti za kolesarjenje in pohodništvo. 
Prvič smo v Logu pod Mangartom kolesarili leta 2007, 
in sicer na Mangartsko sedlo.

Tudi letos smo pričeli kolesariti v Logu pod Mangartom, 
kjer prenočimo v apartmajih v lasti Policije Slovenije. 
Pot nas je vodila mimo trdnjave Kluže do vasi Soča v 
dolini Trente, kjer smo zavili v dolino potoka Vrsnik. 
Enakomerno smo se dvigovali in občudovali pobočja  
Travniškega roba, Velikega Špičja  in Tičaric. Pred vasjo 
Na Skalah smo se srečali z našimi pohodniki, ki so pot 
nadaljevali po pešpoti na planino V plazeh. Kolesarji 
pa smo pot nadaljevali mimo vasi Na Skalah do lovske 
koče in naprej po gorskem kolovozu do koče V plazeh, 
ki je zaprtega tipa in jo upravlja Triglavski narodni 
park (1594m). Na vrhu se nam je odprl lep razgled 
od grebena Špičja do Travnika. S pohodniki smo na 
cilj prispeli skoraj hkrati, sledila je skupna malica in 
vračanje v Log pod Mangartom.

Prevozili smo okrog 1100 višinskih metrov, pot  je bila 
dolga okrog 7o km, do vrha pa smo porabili 4,5 ure. Sledilo 
je prijetno druženje pri apartmajih in pogovor o pohodu 
na Krnsko jezero, katerega smo načrtovali za naslednji dan.

Besedilo in fotografija: Davor MARTINJAK
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V ŠD Turbina smo zelo veseli in 
ponosni, da najmlajši dosegajo 
prepoznavne rezultate. Na ta način 
se nam v Selnici ob Dravi ni potrebno 
bati, da bi tradicija igranja odbojke 
po dolgih desetletjih izginila. Na 
žalost morata obe članski in mladinski 
ekipi zaradi neprimerne telovadnice 
oziroma športne dvorane gostovati  
v OŠ Rada Robiča v Limbušu. Za 

društvo to predstavlja velike dodatne 
finančne stroške, igralke in igralci 
pa svojega odbojkarskega znanja ne 
morejo predstaviti svojim občankam 
in občanom, kot je bilo v prejšnjih 
desetletjih, ko se je odbojka igrala na 
igrišču pred OŠ Selnica ob Dravi in je 
bil to pravi športni praznik.
Kratko predstavitev odbojkarske 
sezone 2012/2013 naj zaključim z 

mislijo in željo naših najstarejših 
odbojkarjev »starcev«, ki pravijo, da 
bi kljub svoji starosti, ko nekateri že 
presegajo 80 let, radi prvi zaigrali v 
novi športni dvorani.

 Zdravko MARIN
Fotografije: arhiv društva



MINI ODBOJKA SE PREDSTAVI

 okviru ŠD TURIBNA, sekcija ODBOJKA, imamo več  
selekcij deklic in eno selekcijo dečkov, ki aktivno 

trenirajo odbojko in se pripravljajo na tekmovanja.

S šolskim letom  2008/2009 sem kot diplomirana trenerka 
odbojke prevzela več selekcij deklic,  in sicer: mini odbojka, 
mala odbojka, starejše deklice, kadetinje in mladinke. Vse 
deklice so pridno trenirale in dosegale lepe rezultate tako 
na državnem nivoju kot na šolskih tekmavanjih. V vseh 
selekcijah je igralo okoli 65 deklet.

Sama pa sem igrala in še igram v ekipi članic ŠD TURBINA, 
ki igra in tekmuje v 3. državni ligi.

V šolskem letu 2012/2013 sem prevzela selekcije Mini 
odbojke,  to so deklice od 3. do 5. razreda, v skupini je 25 
deklic. Treninge imamo vsak torek in četrtek od 13.30 do 
15.00.

Prav tako sem trenerka starejših deklic, to so dekleta od 
7. do  9. razreda,  vključenih je 15 deklet. Treninge imamo 
ob ponedeljekih, od 15.00 do 16.30, ob torkih od 16.30 
do 18.00 in ob  petkih od 16.30 do 18.00. Vsi trenigni 
potekajo v telovadnici OŠ Selnica ob Dravi.  

Tekmovanja za mini odbojko so se pričela v mesecu 
januarju 2013 in še potekajo. Tekme za starejše deklice 
so se pričele v mesecu decembru 2012, nadaljujejo pa 
se v letu 2013. Tekmovanja potekajo po različnih krajih 

v Sloveniji. Rezultati vseh selekcij bodo znani konec 
tekmovalne sezone, to je predvidoma meseca maja.

Po dolgih letih smo uspešno sestavili tudi ekipo Mini 
odbojka – dečki. Ekipo sestavlja 8 fantov, starih do 11 let. 
Trenirajo dvakrat na teden, vsak torek in četrtek od 13.30 
do 15.00 v OŠ Selnica ob Dravi. S tekmovanji so pričeli v 
januarju. Fantje so se odlično upirali starejšim in predvsem 
bolj izkušenim ekipam, a žal so s tekmovanjem zaključili že 
po dveh krogih. Kljub temu jim volje in zagona ne manjka, 
zato pridno trenirajo naprej in se pripravljajo na sezono v 
prihodnjem letu.

Besedilo: Nika MAUČNIK in Aljaž MARIN
                                                   Fotografije: Arhiv društva
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Spoštovani!
Obveščam vas o lepem uspehu ekipe KMN Slemen, 
sicer prvak 3. SFL ter pokalni prvak MNZ Maribor na 
mednarodnem turnirju MITROPA FUTSAL CUP 2013, ki je 
bil na Dunaju.
Na turnirju so sodelovale štiri povabljene ekipe:
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Kratka predstavitev ekip:
1. FK ERA-PACK iz Chrudima (Češka):
• državni prvaki Češke v zadnjih šestih letih,
• pokalni prvaki Češke zadnje štiri leta,
• najvišji rang na klubski FIFA lestvici je bilo 7. mesto,
• trenutno so 9. uvrščena ekipa na svetu,
• v ekipi imajo 5 brazilcev in tri reprezentante Češke.
2. MNK ALUMNUS iz Zagreba:
• tekmovalno leto 2012/13 so koncali na 4. mestu na 

Hrvaškem.
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3. STELLA ROSSA z Dunaja
• večkratni zmagovalci Avstrije v ligaškem in pokalnem 

tekmovanju,
• aktualni državni in pokalni prvaki Avstrije,
• večkratni udeleženci lige prvakov v futsalu.
4. KMN SLEMEN
• ligaški prvaki 3. SFL,
• pokalni prvaki MNZ Maribor.
REZULTATI:
KMN Slemen je odigral prvo zgodovinsko mednarodno 
tekmo proti avstrijskim državnim prvakom STELLA ROSSA 
in visoko zmagal kar s 7:1 sredi Dunaja!
V drugi tekmi jih je nadigrala ekipa iz Zagreba z rezultatom 
7:0. V zadnji tekmi so fantje igrali proti 9. ekipi na svetu in 
imeli 0:0 do 25. minute tekme!
Pri rezultatu 3:0 so šli v polje z igralcem – vratarjem ter 
prejeli še dva zadetka, sami pa dosegli enega za koncnih 
izjemnih 5:1!
KONČNI VRSTNI RED:
1. FK ERA-PACK iz Chrudima (Češka),
2. MNK ALUMNUS iz Zagreba,
3. KMN SLEMEN,
4. STELLA ROSSA z Dunaja.

Skupna fotografija vseh kapetanov, saj je bil moto turnirja 
boj proti rasizmu. V ta namen je UEFA poslala kapetanske 
trakove za vse kapetane. Poročilo s turnirja ter ta fotografija 
bosta poslana na UEFA!

Bogdan ŠUPUT, l.r.
Predsednik KMN MNZ Maribor

 
 
 

 
 

Skupna fotografija vseh kapetanov, saj je bil moto turnirja boj proti rasizmu. 
V ta namen je UEFA poslala kapetanske trakove za vse kapetane.  

Poroilo s turnirja ter ta fotografija bosta poslana na UEFA! 
 
 
 
 
 
                                                                                                 Bogdan ŠUPUT, l.r. 
                                                                                       Predsednik KMN MNZ Maribor 

KMN SLEMEN ZOPET NA PRVEM MESTU
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Iz KMN Slemen so nam poslali nekaj utrinkov iz Srbije, kjer 
so igrali na mednarodnem turnirju v Somboru. Zopet so 
igrali odlično in dosegli prvo mesto. V finalu so bili boljši 
od hrvaške ekipe iz Osijeka, tretje mesto pa je dosegla 
ekipa iz Srbije, iz Vrbasa. Takoj po zaključku turnirja je bila 
večerja s srbskimi trubači. Ob mešani druščini narodov 
se je zopet zapela pesem od Jadrana do Triglava – prvič 
od sosedske vojne v Somboru. Vsi igralci in navijači so bili 
zelo zadovoljni z vzdušjem in dogajanjem. 
 

Besedilo in fotografije prispeval: 
Andrej ZADRAVEC

once, pljuskanje vode, žvenket medalj, blesk 
pokalov, vznemirjenje pred tekmo, navdušeno 
navijanje zbrane množice in veselje ob osvojitvi 

medalj.

Cvrčeče meso na žaru, dišeče palačinke s slastnimi nadevi, 
vrečka, polna srečk, ki obljubljajo bajne dobitke, kar kličejo 
po nakupu, veslaški tekstil in domače pecivo, ki se kar topi 
v ustih.

Tako bi lahko opisali že 35. mednarodno veslaško regato, 
ki jo je 31. avgusta 2013 na Brestrniškem jezeru organiziral 
Veslaški klub Dravske elektrarne Maribor.

Udeležilo se je je kar 350 veslačev in veslačic iz Slovenije, 
Hrvaške, Srbije in Avstrije.

Kakor smo v zadnjih letih že vajeni, smo bili priča premoči 
domačega kluba, ki je s kar 11 zmagami pometel s 
konkurenco.

35. MEDNARODNA VESLAŠKA REGATA

K skupni zmagi pa so pripomogli tudi izjemni selniški 
športni asi.
Maja Golja, edina selniška veslačica, je v kategoriji pionirk 
do 14 let z lahkoto premagala vse tekmice in se zavihtela 
na najvišjo stopničko. 

Med pionirji do 12 let sta tekmovala Grega Golja, ki je 
osvojil prvo mesto in Žiga Osvald, ki si je priboril bronasto 
medaljo.

Med pionirji do 14 let pa so sodelovali trije selniški veslači. 
V enojcih sta veslala Ožbej Ivan Zorko, ki je osvojil drugo 
mesto in Matic Gerželj, ki je v cilj priveslal kot tretji. Jernej 
Osvald pa je v dvojnem dvojcu z Aljažem Emeršičem prav 
tako osvojil tretje mesto.

V mladinski konkurenci je Rok Partljič v enojcu osvojil 
tretje mesto in združil moči s hrvaškimi veslači v dvojnem 
četvercu.
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Jure Grace, ki je na letošnjih Sredozemskih igrah v dvojnem 
dvojcu osvojil bronasto medaljo, si je med člani v enojcu 
priveslal srebro, v dvojcu pa je z Matejem Grobelnikom 
premagal vse druge tekmovalce. Najuspešnejši slovenski 
olimpijski šport v kombinaciji z izvrstnim vzdušjem pričara 
popolno popestritev za prav vsakogar. 
Zato se nam naslednje leto pridružite in s svojim 
navijanjem spodbujajte nove generacije vrhunskih 
selniških športnikov.

Besedilo in fotografije: Kristina in Klara ZORKO

FOTOGRAFIJE

Maja Golja

Grega Golja Žiga Osvald

Ožbej Ivan Zorko                                                          Nejc Osvald

Matic Gerželj Jure Grace
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Z MOČNO VOLJO DO CILJA

o človek zboli, se mu življenje obrne na glavo. 
Najprej si srečen, ker to premagaš, nato pa se 

postavi vprašanje: Kako naprej? Posledica bolezni - zelo 
slab vid. Svojega dela ne morem več opravljati. Fizično moč 
sem dobil z vztrajno hojo. Da sem zapolnil obilico časa, ki 
sem ga imel, sem pričel delati majhen stolček za mojega 
vnuka, ki je dopolnil tri leta. Bil sem ponosen, ker mi je to 
uspelo zelo dobro. Tako se je pričelo, da sem naredil še 
kakšnega za otroke iz moje soseščine. Vsak naslednji je bil 
drugačen od prejšnjega in vsi so bili lepi. 

Po tem se mi je porodila ideja, da bi opremil kakšen zavod za 
otroke, ki nima dovolj sredstev za nabavo takšne opreme. 
Na spletu smo našli naslove in prvi, za katerega sem se 
odločil, je bil Zavod za otroke z Downovim sindromom v 
Koštaboni. Dne 24.03.2013 sva z ženo naložila v avto deset 
stolčkov in tri mizice in jih odpeljala na Primorsko. Predaja 
takšnega pohištva je zelo prisrčna in ganljiva. Vem, da sem 
razveselil otroke in tudi odrasle.

Naslednji mesec, 26.04.2013, sem imel narejenih novih 
deset stolčkov in tri mizice za otroke, obolele za avtizmom. 
Tudi oni so bili zelo hvaležni za moj prispevek njihovemu 
zavodu. 
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24.05.2013 sem Zavodu dr. Marjana 
Borštnarja iz Dornave pri Ptuju v enoti v 
Dalmatinski ulici v Mariboru naredil deset 
stolčkov in tri mizice in na njihovo željo in 
potrebo dve postelji posebnih dimenzij za 
nepokretne otroke. Moram povedati, da mi 
les donira obrtnik Zmago Fridrih, za katerega 
je ta les odpad, meni pa obdelovalni material. 
Tudi vse vijake in barve večinoma poklonijo 
naši trgovci. Dve vzmetnici za postelje pa 
je poklonilo podjetje Soven iz Selnice ob 
Dravi. Predajo tega pohištva je posnela tudi 
televizija za oddajo Dobro jutro. 

Po tem sem se odpravil na Vinarsko ulico, 
kjer je zavod za slušno in govorno prizadete 
otroke, in jim dne 26.06.2013 poklonil prav 
tako deset stolčkov in tri mizice. V zahvalo so 
otroci zapeli in zaplesali. Ni manjkalo solz in 
objemov. 
Vsaka predaja je posebna za otroke pa tudi 
za mene, vsakič imam v glavi že naslednji 
projekt. Ljudje govorijo o mojem delu, da je 
neprecenljivo. Vse to me osrečuje in mi daje 
novih moči.
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 vsako leto potrudili, da bo Vaša vožnja varna in brez težav.

Vabljeni v našo servisno delavnico, kjer se bomo tako kot

Zraven vseh vulkanizerskih storitev Vam ponujamo tudi:
-avtooptika za vsa vozila

-menjava zavornih kolutov, oblog, končnikov, amortizerjev..

-menjava olj ter filtrov (Castrol, Total, Elf, Aral..)

-akumulatorji TOPLA (na zalogi)

-žarnice za vozila

-zunanje in notranje čiščenje vozil

-avto kozmetika

Vse rezervne dele Vam dobavimo ter vgradimo po ugodnih cenah!

Vabljeni na tečaj angleškega in nemškega jezika. Namenjen je 

otrokom, mladostnikom in odraslim, torej vsem, ki bi si radi 

popestrili vsakdan, izboljšali že pridobljeno znanje oziroma se 

že veselijo prvega srečanja s tujim jezikom. 

•  Tečaj za najmlajše obsega 25 šolskih ur in bo potekal 

enkrat tedensko po eno šolsko uro. Cena tečaja je 130 €.

•  Tečaji za odrasle potekajo enkrat tedensko po dve šolski 

uri. Cena je 32 evrov mesečno. Glede na vaše predznanje 

je možna priključitev k že učeči se skupini. Možnost 

individualnega poučevanja – inštrukcij. 

•  Tečaji se začnejo v mesecu oktobru. Kraj izvajanja: Ruše, 

Selnica ob Dravi in Malečnik. 

 Tečaje vodi Ingrid Levstek, prof., Tel. št.: 041- 832-786, Mail: 

ingridlevstek@yahoo.com

TEČAJ ANGLEŠKEGA 
IN NEMŠKEGA JEZIKA



MONTESSORI VZGOJA PO PODROČJIH 
ČETRTIČ, PETIČ IN POSEBNOSTI: JEZIK, 

ZNANOST, ČRTA IN TIŠINA

Četrtič: jezik
Jezik povezuje ljudi v skupine in narode 
in je ena osnovnih razlik med človeško 
vrsto in drugimi vrstami. Jezik se pri 
otroku razvije spontano, kot naravna 
stvaritev, tako Maria Montessori. 
Jezikovni materiali se delijo na: govor 
(spretnosti poslušanja, bogatitev 
besednega zaklada, prepoznavanje 
glasov), pisanje (posredna in 
neposredna priprava) in branje (s 
funkcijo besednih vrst in stavčno 
analizo). 

Črta in tišina
V starostnem obdobju 3-6 let 
otrok potrebuje vajo, izboljšanje 
in utrjevanje telesnih gibov. Iz tega 
razloga je Maria Montessori začela 
uporabljati »Hojo na črti« kot vajo 
vsakdanjega življenja.
Dejavnost hoje na črti pomaga 
otroku nadzorovati svoje telo, 
razvijati orientacijo v prostoru,  
ravnotežje in gracioznost gibov, 
prav tako pa pomaga okrepiti 
razumsko kontrolo nad telesnimi gibi, 
podaljšati koncentracijo, povečati 
samodisciplino in uriti se v poslušanju.

Vsakdo potrebuje trenutke miru za 
počitek svojega telesa in za poslušanje 
svojih misli. Dr. Montessori je 
dejala, da nam globlje zavedanje in 
občutljivost za hrup omogoči vstop 
v »prefinjen in nežen svet«. Tako je 
odkrila »Igro tišine« oz. »Vaje tišine«.
Tišina je poseben element pedagogike 
montessori, saj otroku omogoča, da 
se nauči obvladovati samega sebe, 
mu pomaga do boljšega stika s svojimi 
občutki in z okoljem ter krepi veselje 
in samozavest otroka nad tem, da je 
sposoben tudi tako zahtevnih stvari, 
kot je nekaj trenutkov sedeti čisto pri 
miru in čisto tiho.

Naslednjič: Maria Montessori in 
vzgoja za mir

Pripravila: Metka KODRIN

Petič: znanost
Otroci so kot znanost: raziskujejo, 
opazujejo, sprašujejo, Znanost je odraz 
globoke radovednosti znotraj otroka. 
Znanost je svet okrog nas. Znanost je 
nekaj, kar pomaga otrokom gledati 
na svet skozi drugačne oči, jim daje 
razumevanje in čisto razmišljanje. 
Področje znanosti zajema biologijo, 
zgodovino, geografijo, fiziko in kemijo.
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e pred leti se je porodila ideja, da bi se duhovski 
fantje odpravili na Triglav. Letos smo na pobudo 

Janeza Vališerja to idejo uresničili. 10. avgusta smo se 
v zgodnjih jutranjih urah od Sv. Duha na Ostrem vrhu 
odpravili proti Gorenjski.  Pot nas je vodila skozi Mojstrano 
mimo slapa Peričnik v dolino Vrat. Ob 7.30 smo krenili iz 
doline (Aljažev dom 1100m) po zelo zahtevni Tominškovi 
poti proti Kredarici, ki smo jo dosegli ob 11.30 uri. Še isti 
dan smo se po skupnem posvetu ob 12.30 odpravili na vrh 
Triglava, čeprav je bilo vreme bolj slabo.

DUHOVSKI GAMSI NA TRIGLAVU

Ko smo dosegli vrh, smo bili kljub slabemu vremenu 
veseli, še posebej tisti, ki smo najvišjo goro Slovenije 
dosegli prvič. Po sestopu smo na koči na Kredarici uživali 
v lepem popoldnevu in zvečer tudi malo zaplesali. Noč je 
bila kratka, počitka ni bilo veliko. Prebudili smo se v jasno 
in mrzlo jutro s čudovitim razgledom. Ob 7.00 smo se 
spustili nazaj proti dolini Vrat, od koder smo se utrujeni 
s kombijem odpravili domov. Udeleženci »duhovske« 
odprave se zahvaljujemo Janezu za vodenje in gospodu 
Srečku Volmajerju za sponzorstvo  (posoja kombija).

Jurij PUŠNIK
 Foto: Jožko ŠTRUC

 Matjaž BUKOVEC, Robi KREL, Jure PUŠNIK, Janez VALIŠER, 
Simon MAČEK, Jožko ŠTRUC, Cveto TAJKE in Rok VALIŠER
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AKTIVNA POMLAD V LOVSKI DRUŽINI 
BOČ  NA KOZJAKU

omlad, za večino ljudi najlepši letni čas, ko se začne 
prebujati narava, živali in tudi ljudje pokukamo 

na plano, da bi videli, kako se odpira listek za listkom in 
obdaja naš planet zopet v zeleno barvo. Vsa čarobnost 
in lepota, ki jo skriva zima, pride na plano in nas očara. 
Kakor pa imajo vse slabe stvari nekaj lepega, imajo tudi 
vse lepe stvari nekaj slabega. Tako vsaka že tako čarobna 
pomlad v sebi skriva zanko, ki nas postavi na realna tla. 
Tako se je tudi letošnja pomlad za lovce lovske družine 
Boč na Kozjaku pričela z grenkim priokusom. Kakor hitro je 
skopnel sneg, se je v zraku vedno bolj čutila napetost med 
lovci in kmetovalci. Ker divje živali ne poznajo meja in je 
njihov dom povsod, si tudi s hrano postrežejo tam, kjer jim 
je najlaže dostopna. Mnogi se sprašujejo, čemu divji prašič 
sploh rije po travniku, saj na prvi pogled na njem ni nič 
zanimivega. Čeprav mi vidimo travnik samo kot površino, 
poraslo s travo, ki je bo vesela le kakšna krava ali srna, 
je za divjega prašiča travnik kot zvrhan krožnik hrane, ki v 
notranjosti skriva najbolj slasten zaklad. In ta slastni zaklad 
ni nič drugaga kot ličinke majskega hrošča in deževniki. Z 
ličinkami divji prašič pridobi vse potrebne beljakovine, ki 
jih potrebuje v svoji prehrambeni verigi. Z ritjem nam tako 
divji prašič odstrani ličinke ter nam prezrači travno rušo.
Če bolje pomislimo, nam je vendar naredil tudi koristi, ne 
samo škodo. Vendar ljudje nebi bili ljudje, če ne bi gledali 
na stvari vsaj malo črnogledo in poskusili od sočloveka 
iztisniti še zadnje kaplje potu.  

Tako smo letos lovci nemalokrat dobili pod nos, saj ste 
vi odgovorni za škode, ki jih povzroča divjad. To je res, 
vendar se malokdo zaveda, da smo mi le velika družina 
prostovoljcev, ki jih čaka služba in doma družina, ki jo je 
potrebno vzdrževati. Torej je naše delo prostovoljno in za 
to ne dobimo plačila. Delamo za naravo, za vse nas. 

Z veseljem pomagamo in priskočimo na pomoč, sploh 
kadar gre za škodo po divjadi, saj se zavedamo, kaj so naše 
dolžnosti, zato želimo stvari urediti in škode preprečiti.

Leta 2004 je bil sprejet Zakon odivjadi in lovstvu.Med 
drugim v zakonu piše, da je lastnik divjadi država, 
lovske družine smo samo upravljalke lovišča oz. samo 
gospodarimo z divjadjo in loviščem, državi pa moramo 
vsako leto plačati koncesijo.

Načrtovanje upravljanja z divjadjo spada pod Zavod za 
gozdove Slovenije. Načrte lovsko-upravljavskih območij 
izdeluje Zavod za gozdove v sodelovanju z lovskimi 
organizacijami.
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V letu 2012 je bilo v LD Boč na Kozjaku, LD Vurmat in 
LD Gaj skupno uplenjenih 207 divjih prašičev. Res je v 
zadnjem letu stalež divjih prašičev nekoliko narasel;to 
je posledica podnebnih sprememb, mile zime in obilice 
gozdnega obroda. V letu 2013 pa že opažamo, da je stalež 
divjih prašičev v upadanju.

Tako smo letošnjo pomlad lovci LD Boč na Kozjaku 
za sanacijo škod po divjadi opravili 600 delovnih urin 
oškodovancem predlagali ukrepe za preprečitev škod po 
divjadi. Kljub temu pa smo se še vsak večer odpravili na 
lov in tako do sedaj uplenili 25 divjih prašičev.

Vendar kljub temu, da želimo pomagati, se še vedno najde 
kak posameznik, ki z nami noče sodelovati, želi pa nas 
samo izkoristiti in od lovske družine terjati odškodnino. 
Kajti kot oškodovanec po zakonu o divjadi in lovstvu v 
primeru nastale škode in sprejemov ukrepov za preprečitev 
nastale škode je oškodovanec dolžan sodelovati. Zato 
se zahvaljujemo vsem tistim oškodovancem, ki so bili z 
nami pripravljeni pridno sodelovati, da smo s skupnimi 
močmi lahko dosegli več. Želimo si še več dobrih odnosov 
in sodelovanj, saj se zavedamo, da eden brez drugega ne 
moremo, zato bodimo ljudje, bodimo prijatelji. Prijazen 
pogovor in lepa beseda nas ne staneta nič, lahko je samo 
lep spomin na čas, ki smo ga preživeli v sodelovanju in 
medsebojni pomoči.
Lovski zdravo.

Pripravila: Teja KRANER
Foto: Maja MUŠIČ

90 LET MARIJE LAKOŽIČ

20. maja je dopolnila 90 let Marija Lakožič, p.d. Haričeva Micka. Ta visoki življenjski jubilej je praznovala v krogu 
svojih najbližjih. 
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Ob tej priložnosti sta ji voščila tudi župan  g. Jurij Lep in 
predsednica OORK Selnica ga. Antonija Majster. Zaželela 
sta ji še veliko let v zadovoljstvu med njenimi dragimi. Kot 
prvorojenka je svoje življenje posvetila kmetiji, predvsem 
pa svoji družini. Nudila nam je brezskrbno otroštvo in 
dala vso ljubezen, ki jo premore mamino srce.

Njena  velika ljubezen so bile knjige, ki jih je včasih, ko 
še ni bilo elektrike, prebirala ob petrolejki. Vsi njeni 
otroci smo to ljubezen do knjig prejeli od nje, za kar smo 
ji hvaležni. Posebno mesto v njenem življenju je imelo 
petje, saj  je kar 48 let prepevala na koru. V dolgih zimskih 
večerih pa je rada pletla in kvačkala. Njeni izdelki so bili 
prave mojstrovine. Z leti pa so se začele tudi zdravstvene 
težave, žal so jo zapustile oči in morala se je posloviti od 
svojih konjičkov. Še vedno pa je bistrega duha in se veseli 
obiskov. Rada spregovori o starih časih, pa tudi sedanji 
dogodki jo zanimajo. Želimo,  da bi bila še dolgo med 
nami in nas bogatila s svojo modrostjo in ljubeznijo.   

Zapisala: Darinka MAČEK
Foto: Slobodan TATALOVIČ
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90 LET SLAVE MARKAČ

Slava Markač je svoj 90. rojstni dan praznovala 18. 
februarja 2013. Praznovala ga je v krogu družine: sina 
Mihaela ter hčerke Stanke, vnukinj Andreje in Katje ter 
pravnukov Valentine, Gaja, Filipa in Tilna.

Ob visokem jubileju so jo obiskali tudi župan Občine Selnica ob Dravi Jurij LEP ter predstavnici Redečega križa Selnica 
ob Dravi.

Besedilo in foto: Katja MARKAČ HROVATIN
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Budilka neusmiljeno zvoni. Ura je 7.00. Mamica skoči pokonci in pohiti prebudit še Mihca in 
Evo. Otroka pomaneta svoje zaspane očke in poprosita mamico še za nekaj minut poležavanja. 
A mamica se ne da. Danes je delovni dan in otroka morata v vrtec, mamica pa v službo. Mamica hitro obleče otroka, jima 

pripravi zajtrk in medtem, ko otroka zajtrkujeta, se pripravi tudi mamica.
Otroka pridno jesta, zakaj tudi ne bi, saj je pred njima njuna najljubša jed – košček belega kruha, brez skorjice, na debelo 

namazan s čokoladno kremo. »Joj, joj! Že zopet.Vsak dan enako. Ubogi zobki.«
Otroka pogledata naokoli in drug drugega. »Kaj je bilo to?« se sprašujeta, a odgovora ne dobita.

Medtem je tudi mamica pripravljena za odhod. Hitro pograbi otroka in ju stlači v avtomobil. Otroka se upirata. » Mami, zobke 
sva pozabila umiti.« »Ni časa, saj si jih bosta v vrtcu.« In že se odpeljejo. Otroka sta žalostna. Ne želita v vrtec. Mamica ju 

potolaži s čudovitimi čokoladnimi bomboni, ki se kar topijo v ustih.
Dan v vrtcu hitro mine med igro s prijatelji. Otroka niti ne pomislita na to, kar sta obljubila mamici, in tako zobki ostanejo 
umazani do odhoda domov. Kosilo še ni kuhano. Mamica jima potolaži lakoto s čokoladnimi piškoti. Za kosilo pa je zopet 

nekaj čudovito mehkega, s čimer ni potrebno obremenjevati ubogih zobkov.Večerja. O kako se prileže »čokolino«, samo da ne 
zamudita risank, ki jih gledata tako dolgo, da zaspita. 

Takrat pa ju začne nekdo vleči za lase in ju zbadati. Prestrašena skočita pokonci in se negotovo spogledata. Eva plaho vpraša: 
» Kaj se dogaja? Že zjutraj sva slišala nekaj čudnega, sedaj pa tole.« Mihec je seveda pogumnejši, zato se nemudoma odpravi 

raziskovat okolico, in ko pogleda pod posteljo, najde drobceno bitje. 
Prestrašeno ga vpraša: »Ali si se ti pogovarjal z nama in nama nagajal? In kdo si ti, da si to dovoliš?«

In glej ga zlomka. Drobno bitje ni nihče drug kot zobna vila, ki jima odločno ukaže, najsi takoj umijeta zobke in naj končno 
pričneta jesti še kaj drugega, na primer kakšno jabolko in zelenjavo in ne samo sladkarije.

Naslednje jutro, ko jima je mamica zopet pripravila sladki zajtrk, sta Mihec in Eva odločno zahtevala lepo rdečo in sočno 
jabolko, Pa tudi na umivanje zob nista pozabila, a tudi če bi pozabila, bi ju zobna vila opomnila. 

Saj za to pa so zobne vile, a ne?
Zapisala: Valentina REPOLUSK

SREČANJE Z ZOBNO VILO
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SELNIŠKI OBRAZI – SLAVKO ROBIČ

se od upokojitve je član Društva upokojencev Selnica ob Dravi. 
Danes ima 82 let. Nekatere ljudi je starosti strah.Ne vedo, kako bodo 
preživeli pozna leta. Po njegovih izkušnjah pa je strah odveč. Pozna 

leta so lahko polna življenja, seveda, če ti služi zdravje. 
Po upokojitvi je še dolga leta pomagal ljudem pri različnih delih. Tudi v Društvu 
upokojencev je aktiven. Društvo upokojencev Selnica svojim članom  ponuja  
različne dejavnosti: od kulture, sociale,športa do drugih dejavnosti, vse v 
smislu rekreacije.  Slavko že nekaj let sodeluje pri tekmovanju letnih iger » 
Igre po naše«. Več let pa sodeluje pri igranju kart – na raznih turnirjih. Igranje 
kart je rekreacija za  starejše, ker lahko igrajo vse leto. Enkrat mesečno igrajo 
na turnirju. Turnirja se udeleži 30 do 40 članov. Igra se » ŠNOPS«  po sistemu 
izpadanja.  Vodi se udeležba in doseženi rezultat za vsakega posameznika. 
Ob zaključku leta Društvo organizira zaključek turnirja, kjer se objavijo 
rezultati in se podelijo pokali za dosežena mesta. Pri igranju je Slavko kar 
uspešen. V desetih letih sodelovanja jeza svoje uspehe dobil sedem pokalov. 
Res se imajo lepo. S tem ko radi igrajo, se družijo, spoznavajo drug drugega in 
obujajo spomine na prehojeno pot. 
Zelo je hvaležen Društvu upokojencev, ki starejše vodi in skrbi, da so njihovi 
člani tudi v poznih letih še vedno dejavni. 

V



Fotografijo nam je prinesel Adolf LEP.

a fotografiji so selniški mizarji, na nekem praktičnem tečaju lepljenja lesa. Fotografija je bila posneta pred 
natanko sedemdesetimi leti. Ali se na njej morda prepoznate, ali morda prepoznate na njej katerega od 
svojih sorodnikov?Mi smo jih s pomočjo Jurija LEPA st. nekaj prepoznali, vi pa nam javite, če še koga poznate.

V prvi vrsti (sedijo) so: Jurij LEP ml., Jurij LEP st., VERDONIK, trije učitelji oz. predavatelji na tečaju, Ivan ZORKO in LEP 
(stari oče Franca in Adolfa LEPA).
V drugi vrsti (stojijo) so: NOVAK, oče Franca in Adolfa LEPA, Ivan LEŠNIK, neznan, GOLJA, neznan, MARHL.
V tretji vrsti (stojijo) so: ŠPRAH, PETERŽINEK, neznan, neznan, neznan, Franc KURE in neznan.

Opravičujemo se, ker nekatere imenujemo samo s priimkom.

Uredništvo Selniških novic

STARE FOTOGRAFIJE
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NAGRADNA KRIŽANKA

Drage bralke in bralci Selniških novic!
Pravilne odgovore nagradne križanke pošljite najkasneje do 18. 10. 2013 na naslov uredništva:
Občina Selnica ob Dravi, Slovenski trg 4, 2352 Selnica ob Dravi.

Med prejetimi pravilnimi odgovori bomo izžrebali srečneže, ki bodo prejeli knjižne nagrade.

Geslo
križanke: 
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