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Že sedaj vas vabim, da nam v uredništvo pošljete do konca marca 
2014 vaše prispevke, da jih bomo lahko objavili v majski številki 
časopisa. Gradiva nam pošljite po elektronski pošti  na e-naslov: 
info@selnica.si ali na 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 fotografi jami primerne kakovosti .

Vašega sodelovanja, čeprav tokrat nekoliko skromnejšega, 
smo zelo veseli. Še posebej nas veseli, da svojim prispevkom 
prilagate tudi kvalitetne fotografi je. S tem seveda prispevate k 
dvigu kvalitete oziroma prepoznavnosti  našega časopisa. 

Do sedaj smo vas v vsaki številki časopisa pozivali, da nam 
tudi ti sti , ki niste najbolj vešči dela z računalniki in digitalno 
fotografi jo, pošiljate svoje prispevke in da najdete nekoga, 
ki vam bo le-te pretvoril v elektronsko obliko. V tej smeri je 
narejen velik korak.

K temu lahko dodamo – le tako naprej. Tudi v bodoče bomo 
veseli vsakega vašega prispevka in vsakega bomo z veseljem 
objavili. 

 leti  človek pridobi spoznanje, da čas ni obvladljiv. 
Ne da se ga upočasniti , kaj šele ustaviti . Zato je 

nujno, da na tem dejstvu gradimo našo prihodnost. Zavedati  
se moramo, da smo le kratek čas sposobni prispevati  in 
dodati  novo vrednost k razvoju okolja, v katerem živimo 
in preko tega tudi širše v družbi. Preteklost je skoraj enako 
pomembna kot prihodnost, saj se moramo iz nje naučiti  
in sprejeti  tako dobre kot slabe izkušnje. Vsak izmed nas 
je v prvi vrsti  odgovoren za dejanja, ki se doti kajo nas 
samih. Nekateri pa smo prevzeli tudi širšo odgovornost, ki 
so nam jo zaupali ljudje. Tako upravičeno pričakujejo, da 
jo bomo izpolnjevali po svojih najboljših močeh. Delo za 
skupno dobro mora tako biti  grajeno na osnovi pravičnosti , 
poštenosti , enakih možnosti  za vse, spoštovati  se mora 
dejstvo, da smo ljudje različni, da nimamo enakega znanja 
in da si vsi želimo svobodnih odločitev. Odločitve pa morajo 
biti  sprejete brez strahu in prisile. Tako si predstavljam 
svobodno demokrati čno družbo kot tudi skupnost enakih 
možnosti , ki bo omogočala dostojno življenje za vse sloje 
družbe, predvsem pa za ljudi, ki si sami niso v stanju tega 
zagotoviti . Zanje smo odgovorni vsi, predvsem pa ti sti , 
katerim je zaupana naloga, da delamo v skupno dobro. 
V nadaljevanju bom predstavil delo občinskega sveta, 
občinske uprave in župana v zadnjem obdobju, v katerem 
uresničujemo zastavljene cilje. Skupaj smo si naložili 
veliko dela, ki ga sedaj tudi izvajamo. Lokalna skupnost 
oziroma občina mora izvrševati  z zakonom zahtevane 
naloge kot tudi dolgoročnejše cilje. Naloge na področju 

šolstva, sociale in obveznih komunalnih dejavnosti  
redno izpolnjujemo. V zadnjih leti h izvajamo tudi manjše 
investi cije v cestno infrastrukturo, v širitev vodovodnega 
omrežja, opravljamo potrebna vzdrževalna dela, vse to pa 
se izvaja po prioritetnem načrtu, ki ga po potrebi ali višji 
sili lahko tudi spremenimo.
Občinski svet je kolekti vno telo in kot takšno sprejema 
odločitve. Vsakoletni proračun pa predlaga župan z 
občinsko upravo. Zelo pomembne so odločitve, ki so 
sestavni del načrta razvojnih programov, v katerem si 
zastavimo cilje za našo prihodnost in prioritete. Pri nas 
smo se med drugim odločili, da bomo veliko pozornosti  
posveti li ohranjanju zdravega okolja. To želimo doseči z 
vlaganjem v kanalizacijsko omrežje, s katerim bomo vsaj 
za 30 let rešili odvajanje in čiščenje komunalnih voda v 
naši občini. Cilj smo začeli izpolnjevati  že pred osmimi leti  
in smo sedaj sredi največjih vlaganj na terenu. Pridobili 
smo si nepovratna sredstva iz različnih virov, sami pa 
moramo za ta projekt zagotoviti  29% sredstev. Gradimo 
primarne kanalizacijske vode, ki so lahko tlačni ali 
gravitacijski, gradimo prečrpališča in pa, seveda, končno 
čisti lno napravo, ki ima kapaciteto do 5000 populacijskih 
enot. Idejni projekt zajema vse območje naše občine, 
ki se razprosti ra ob glavni cesti  Maribor-Dravograd v 
dolžini okoli 12 kilometrov. Pri kandidaturi za nepovratna 
evropska sredstva pa so nas omejili na območje, ki ga že 
imamo delno pokritega s kanalizacijskim omrežjem. Zato 
v tem sklopu ne gradimo v planirani dolžini, to pa ne 
pomeni, da ne bomo sami nadaljevali gradnje na osnovi 
idejnih projektov. Projekt širitev kanalizacijskega omrežja 
se bo konstantno oziroma neprekinjeno izvajal naprej 
v smeri proti  Janževi gori, Fali, Črešnjevcu ob Dravi in 
Spodnjemu Slemenu. Viri fi nanciranja pa bodo seveda 
drugi, tako da bomo razen lastnih sredstev še vedno iskali 
tudi nepovratna sredstva. 
Druga pomembna odločitev za našo občino je gradnja 
novega kulturno-informacijskega in turisti čnega centra v 
jedru Selnice ob Dravi. Projektu smo dodali tudi ureditev 
lastne knjižnice, ki bo del Mariborske. Prepričan sem, da 
bomo s pridobitvijo novega kulturnega doma zadosti li 
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4 milijone prihodkov iz nepovratnih sredstev, pričakujemo 
torej še 4 milijone prihodkov iz nepovratnih sredstev, to 
je do konca leta 2015. V tem obdobju nas še čaka veliko 
strokovnega, vztrajnega in trdega dela. 
Seveda je pomembno, koliko smo oziroma bomo 
potrebovali v tem obdobju lastnih sredstev. Lastne vire 
zagotavljamo iz večletnih proračunov občine in pa z 
zadolževanjem, ki je v dovoljeni višini na podlagi zakonov. 
Če ocenim, kolikšna je in bo pridobitev za občino Selnica 
ob Dravi v letih od 2008 do leta 2015, lahko zapišem, da 
najmanj v vrednosti 12 milijonov evrov. Za doseganje 
zastavljenih ciljev pa je nujno skupno in strpno delo brez 
nepotrebnih nagajanj. Občinski svet z odbori, občinska 
uprava in župan so neločljiva naveza, ki omogoča 
izpolnjevanje zastavljenih nalog. Zato bi se rad zahvalil 
občinskemu svetu, ki z veliko večino s svojimi sklepi 
podpira skupne odločitve. Zahvala je namenjena tudi 
zaposlenim v občinski upravi, ki izpolnjujejo in izvajajo 
naloge iz sprejetega proračuna ter strokovno in ažurno 
rešujejo potrebe in želje občank in občanov.
Spoštovane in spoštovani!
V času božičnih praznikov vam želim veliko družinske sreče 
in miru. Leto 2014 naj bo osnova za nov zagon tako na 
osebnem ko na širšem območju. Spoštovanje in poštenost 
pa naj postaneta vrednoti za lepšo in boljšo prihodnost.

Župan, Jurij LEP

potrebam naših občank in občanov in tudi širše. V njem se 
bodo izvajala druženja, izobraževanja, kulturni programi, 
dramske igre, razstave, sprejemi in še kaj. Odločitev za 
gradnjo doma je stara več kot 5 let. Tako smo tudi za ta 
projekt pridobili nepovratna sredstva. Z zadovoljstvom 
lahko zapišem, da je bil podpis pogodbe z izvajalcem del 
17. decembra tega leta. Novo pridobitev pa bomo predali 
svojemu namenu v letu 2015.
Še en projekt se je pripravljal kar nekaj let, in sicer 
investicija v kletne prostore občinske stavbe. Prostori bodo 
namenjeni predvsem aktivnostim naše mladine in društev. 
Ravno tako smo tudi za to investicijo pridobili nepovratna 
sredstva. Trenutno so dela v polnem zamahu in bodo 
predvidoma zaključena v prvi polovici leta 2014.
V tem zapisu sem prikazal le tri glavne in največje pridobitve 
v občini, ki jih gradimo v zadnjem času, seveda je pa še 
veliko manjših, ki pa se izvajajo v vsakem proračunskem 
obdobju.
Lahko povem, da smo si v zadnjih letih na različnih zahtevnih 
in manj zahtevnih razpisih pridobili več kot 8 milijonov evrov 
nepovratnih sredstev, to predstavlja 2 običajna proračuna 
naše občine. Glede na to dejstvo spadamo med uspešnejše 
občine v državi. Do konca tega leta smo realizirali že skoraj 

BESEDA ODGOVORNEGA 
UREDNIKA

opet je prišel čas, ko delamo obračune-tako ali 
drugače. Leto je naokoli. Kakorkoli že, ostaja 

dejstvo, da je bil ta čas pred letom dni zelo nemiren. 
Lanski vstajniški duh je nekako zamrl, čeprav se tudi letos 
srečujemo z vse hujšo krizo. Nič nam ni laže zaradi tega, ker 
počasi, a vztrajno prihajajo na dan nečednosti, ki so jih v svoji 
neverjetni pogoltnosti zagrešili privilegirani posamezniki. 
Pa bi vse skupaj, in tu mislim na sodne epiloge, moralo 
potekati dosti hitreje, tako, kot to poteka tam, kjer je to 
povsem samo po sebi razumljivo. Res je, vse teže govorimo 

o postulatu, ki je zapisan v naši Ustavi; to je, da je Slovenija 
socialna država. Namenoma sem uporabil besedo postulat 
zato, ker se po pomenu te besede ne dvomi o resničnosti 
nečesa, kar le-ta predstavlja ali pomeni. Tako naj bi bilo. Pa 
ni, saj smo vse bolj priče vedno večjim socialnim razlikam, 
vse bolj smo priče naraščajoči revščini…. Ob tem pa je 
kljub neverjetnemu razpadu moralnih vrednot vedno več 
dobrodelnosti. Le-ta je kot žarek upanja, da socialni čut v 
nas le ni povsem zamrl. 
Konec prejšnjega meseca smo izvedeli, da je naša častna 
občanka dr. Zinka ZORKO prejela Zoisovo nagrado. Zoisova 
nagrada je najvišja nagrada v Sloveniji za dosežke na 
področju znanstvenoraziskovalnega dela in razvojne 
dejavnosti. V Uredniškem odboru Selniških novic smo 
ponosni, da je naša članica takšna moralna avtoriteta, 

kot je dr. Zinka ZORKO. Tudi mi se pridružujemo številnim 
čestitkam. 
 V uredništvu smo se zopet sestali in se dogovorili o 
vsem potrebnem za izdajo zadnje letošnje številke 
Selniških novic. Moram priznati, da se v uredništvu 
vedno pogosteje srečujemo s prispevki, ki niso sporočilne 
narave, ampak so v svoji vsebini naravnani tako, da terjajo 
odgovor. Terjajo odgovor tistih, na katere je kritična ost 
namerjena. V demokratičnem duhu bi bilo normalno, 
da damo možnost odgovora tudi tistim, na katere letijo 
kritične puščice Do sem vse lepo in prav. Toda tu nastopi 
problem. Problem je v tem, da naše Selniške novice izidejo 
enkrat na štiri mesece. Ko neki članek iz individualnega 
vidika obravnava neko problematiko, to ni informacija, 
katerim so namenjene Selniške novice, ampak polemična 
razprava. In spoštovanikako naj nekdo odgovori na takšno 
polemično razpravo čez štiri mesece? Zato v uredništvu 
nismo naklonjeni objavam takšnih prispevkov, ker bi s 
tem zašli v razburkane vode, pred katerimi smo doslej 
uspeli obvarovati Selniške novice. Naj posebej poudarim, 
da pri naštetem nikakor ne gre za kakršnokoli cenzuro. 
Gre predvsem za to, da Selniškim novicam ohranimo 
sporočilno vrednost, tisto sporočilno vrednost, zaradi 
katere so bile le-te ustanovljene. In velika, zares velika 
večina vas je, spoštovane bralke in bralci, to sporočilo 
razumela. To dokazuje vaše sodelovanje in to nenazadnje 
dokazuje vsebina vaših prispevkov.
Tokratna priprava Selniških novic je potekala hitro in nekako 
brez običajne nervoze, ki drugače spremlja priprave na 
novo številko novic. Že kar hitro ste, spoštovane sodelavke 
in sodelavci-dopisnice in dopisniki, začeli pošiljati svoje 
prispevke in kar mirno smo lahko pripravili pričujočo 
številko.

Sicer pa tudi v tej številki pišemo o marsičem. Poleg 
nagovora župana Jurija LEPA in besed moje malenkosti 
boste v tej številki našli še pisanje o podelitvi priznanja 
dr. Zinke ZORKO, o gasilskem tekmovanju v Selnici ob 
Dravi, Kristina LEŠNIK pa piše o odprtju Jabolčne poti. 
Nataša JAVORNIK, Barbara VOLMAJER, Damjana OČKO 
in Maja VAČUN pišejo o dogajanjih v OŠ Selnica ob Dravi 
ter o dogajanjih v njenih podružničnih šolah v Gradišču na 
Kozjaku ter pri Sv. Duhu na Ostrem vrhu. Ivanka FREŠER piše 
o bogati dejavnosti Turističnega društva Selnica ob Dravi. 
Tu je zapis našega zvestega sodelavca Janeza URBASA, 
ki tokrat piše o drevesu življenja in o srečanju z zamejci. 
Fanika OSTERC piše o razstavi Marjetic, oglasila se je tudi 
Upravna enota Ruše, ki piše o osebnem dopolnilnem 
delu in o kratkotrajnem delu, in  moja malenkost je nekaj 
zapisala tudi o srečanju lovcev. Pišemo o izredno razgibani 
dejavnosti ŠD Turbina, pišemo o waldolfskem vrtcu, Jasna 
MAUČNIK piše o enajstem srečanju sošolcev, VDC Polž se je 
za dobrodelnost zahvalil Borisu SOTLARJU, Metka KODRIN 
zopet piše o montessori pedagogiki, Andrej TACER o stalni 
razstavi starega kmečkega orodja v Gradišču na Kozjaku, 
Vlado SABOLEK o bogati aktivnosti upokojencev, Zdenka 
GRADIŠNIK pa nam pred prihajajočimi prazniki namenja 
nekaj lepih misli. Tu je še prispevek Alojza PERKUŠA o 
gradu Viltuš, vabilo na božični koncert v cerkvi sv. Duha 
pri Sv. Duhu na Ostrem vrhu, nekaj reklamnih sporočil, in 
seveda, tu je še obvezna nagradna križanka. Upamo, da 
dovolj za prijetno praznično branje. 
Zima je tu. Najlepšo jo dela veselo pričakovanje božičnih 
in novoletnih praznikov. V imenu Uredniškega odbora in v 
svojem imenu vam želim vesele in lepe božične praznike, 
v prihajajočem letu pa obilo uspeha ter medsebojnega 
razumevanja in spoštovanja.

Vaš urednik
Slobodan TATALOVIČ

Z
ZOISOVA NAGRADA ZA ŽIVLJENJSKO DELO
Zoisova nagrada za življenjsko delo je bila podeljena naši 
častni občanki Zinki (Tereziji) Zorko 22. novembra 2013 v 
Unionski dvorani v Mariboru in podelitev je prenašala tudi 
slovenska televizija.

Odbor za Zoisove nagrade je utemeljil svojo odločitev 
takole: »Akademikinja prof. dr. Zinka (Terezija) Zorko 
raziskuje govore koroške, štajerske in panonske narečne 
skupine na glasoslovni, oblikoslovni, skladenjski in 
besediščni ravnini. Po Ramovšu, Riglerju in Logarju 
odpira nove raziskovalne smeri v slovenski dialektologiji, 

zlasti v slovenskem obmejnem in čezmejnem prostoru. 
V njeni mariborski dialektološki šoli nastajajo slovnice 
posameznih govorov, ki razlagajo narečno mnogovrstnost 
slovenskega jezika, dialektološke raziskave belih lis na 
karto narečnih značilnosti pa zarisujejo nove narečne 
meje. Dr. Zorkova je mejo med štajerskimi in koroškimi 
govori pomaknila v Dravsko dolino do Fale in Ruš, do koder 
sega temeljni vzhodnokoroški podjunski samoglasniški 
sestav. Razmejila je štajerski kozjaški in panonski slovenje-
goriški medjezikovni prostor. Odkrila je tudi močne vplive 
slovenščine na mejne nemške štajerske govore. Zapisala in 
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posnela je več vmesnih in prehodnih govorov tostran in onstran državne meje. Raziskala je tudi govore na Štajerskem 
in v Radgonskem kotu v Avstriji, porabske govore na Madžarskem ter govore ob hrvaški meji: v Halozah, na Kozjanskem 
in v Prlekiji. 

Njena bibliografija obsega 569 enot. Najpomembnejše so njene tri znanstvene monografije: Narečna podoba Dravske 
doline, Haloško narečje in druge dialektološke študije in Narečjeslovne razprave o koroških, štajerskih in panonskih 
govorih. Dr. Zinka Zorko se je rodila 24. februarja 1936 na Kapli na Kozjaku. Leta 1961 je diplomirala na ljubljanski 
Filozofski fakulteti iz slovenščine in ruščine, leta 1986 pa doktorirala z disertacijo Koroški govori Dravskega obmejnega 
hribovja od Ojstrice do Duha na Ostrem vrhu. Je zaslužna profesorica Univerze v Mariboru. Leta 2003 je bila izvoljena 
za izredno, leta 2009 pa za redno članico Slovenske akademije znanosti in umetnosti v Ljubljani.«

Nagrajenka se je na podelitvi nagrad javno zahvalila takole: 

»Spoštovani! 

Izrekam veliko hvaležnost v svojem imenu in v imenu vseh nas, ki smo tu, v Mariboru, ta pomembna priznanja 
prejeli za svoje predano delo na znanstvenem področju. Vsi si seveda želimo, da bi znanost zmogla biti tudi vnaprej 
v službi odkrivanja resnice in pravice, lepega in dobrega, da bi nam torej na vseh ravneh resnično pomagala živeti!  
Znanost napreduje s hitrimi koraki, količina informacij se množi iz dneva v dan. To v nas prebuja sposobnost za čudenje, 
za resnično radost v iskanju in odkrivanju novega. Ljudje smo spoznavno zavezani znanosti in umetnosti. Vsak pravi 
znanstvenik je na neki način umetnik Življenja in vsak pravi umetnik je znanstvenik duše, srca in duha. Znanost se danes 
nahaja pred večjo moralno odgovornostjo kot kdajkoli prej; neverjetno veliko zmore in resnično vprašanje je, če vse 
to tudi sme! Vse znanosti, naravoslovne še zlasti, govorijo neki univerzalni jezik sveta, a vendar vsak znanstvenik kot 
posameznik in kot oseba nosi v sebi neko njemu lastno govorico prostora, iz katerega izhaja; to je prostor njegove ožje 
domovine, prostorje njegovega srca in jezika, mesto njegovih sanj in zjedrenega spomina na prednike. Kot slavistki mi 
zdajle v tem svečanem trenutku misel beži v našo tisočletno usojenost maternega jezika – od Brižinskih spomenikov do 
danes. Majhni smo in smo obstali med velikimi. Od malih in od velikih se razlikujemo zopet zaradi našega jezika. Zato 
bodimo ponosni na svojo materinščino, na svoj slovenski jezik. Branimo njegovo dostojanstvo in suverenost tako, da pri 
nas slovensko govorimo in pišemo na vseh ravneh obstajanja, in radostno sanjajmo tudi svoje narečje. In bodimo v vsem 
pošteni, odkriti, sočutni in solidarni. Bodimo torej hvaležni in veselo vznemirjeni raziskovalci Življenja. Na naš slovenski 
in univerzalni način. Delajmo dobro, varujmo se hudega in radi se imejmo! Hvala lepa!«

Izr. prof. dr. Bernard Rajh

(Fotografija nagrajencev je bila objavljena v Delu 28. novembra 2013.)

GASILSKO TEKMOVANJE ZA PREHODNI POKAL
OBČINE SELNICA OB DRAVI

V soboto, 12. 10. 2013, se je v Selnici odvijalo že 2. gasilsko 
tekmovanje za prehodni pokal Občine Selnica ob Dravi. 
Tokrat smo svoje tekmovanje uvrstili v mesec požarne 
varnosti. Vreme nam ni bilo naklonjeno, saj je ‘’lilo kot 
iz škafa’’. Ob otvoritvi so gasilce nagovorili in jim zaželeli 
uspešno tekmovanje predsednik PGD Selnica ob Dravi 
Igor Štruc, župan Občine Selnica ob Dravi Jurij Lep in 
predsednica GZ Ruše Anita Mally. Tekmovanje smo pričeli 
z dvigom gasilske tekmovalne zastave ob 14. uri. Ta čast je 
tokrat pripadla našim članicam.
Gasilska tekmovanja sodijo med strokovna in praktična 
izobraževanja gasilcev. Takšna tekmovanja se izvajajo za 
preverjanje in pridobitev strokovne ter fizične sposobnosti 
gasilcev, za preverjanje usposobljenosti operativnih 
gasilcev, za spoznavanje opreme, izmenjavo izkušenj 
ter utrjevanje medsebojnih odnosov in druženje. Naše 
pokalno tekmovanje je potekalo v dveh disciplinah. Gasilci 
in gasilke so se merili v vaji z motorno brizgalno ter v metu 
vrvi. Kljub slabemu vremenu so gasilci pokazali svojo 
pripravljenost in vztrajnost, saj se je tekmovanja udeležilo 
kar 19 ekip, od tega 8 ženskih in 11 moških. Z nami so 
tekmovali člani in članice iz PGD Slemen, PGD Ruše, PGD 
Bistrica ob Dravi, PGD Pekre, PGD Muta, PGD Radvanje, 
PGD Paloma, PGD Mihovce – Dragonja vas, PGD Šikole in 
PGD Tinje.
V ženski kategoriji so zmago in s tem prehodni pokal 
občine že drugič zapored osvojile članice PGD Pekre. Med 
člani pa so prvo mesto osvojili naši gasilci A2 desetine. 
Čestitke vsem sodelujočim. Po končanem tekmovanju smo 
se v okviru Galičevega vikenda skupaj poveselili na domači 
veselici.

Uvrstitev naših članic:
1. PGD PEKRE
2. PGD MUTA
3. PGD BISTRICA OB DRAVI
6. PGD SELNICA OB DRAVI

Uvrstitev naših članov:
1. PGD SELNICA OB DRAVI -A2-
2. PGD RUŠE
3. PGD MUTA
4. PGD SELNICA OB DRAVI -A1- 
11. PGD SELNICA OB DRAVI -B-

Za konec se zahvaljujemo vsem, ki ste kakorkoli 
pripomogli k uspešni izpeljavi tekmovanja. V letu naše 
110. obletnice smo s skupno močjo in voljo že večkrat 
dokazali, da smo prava ekipa. Ker se približujemo 
božičnemu času, naj izkoristimo to priložnost in vam 
zaželimo lepe in ljubezni polne božične praznike ter 
uspešno, varno in srečno novo leto. 

Pripravil: Organizacijski odbor PGD Selnica ob Dravi
                       Foto: Zala Potočnik

Naša desetina A1 v akciji



8 Selniške novice 20 | december 2013 9Selniške novice 19 | september 2013

PROJEKT: ‘’SADJARSKA UČNA POT ZA POHODNIKE 
IN KOLESARJE’’, AKRONIM ‘’JABOLČNA POT’’

esen: čas, ko se narava odene v pisana oblačila; dnevi, 
ko na poljih pospravljamo pridelke; iz vinogradov 

se oglašajo vriski in sliši se petje veselih obiralcev; to so 
tedni, ko zorijo jabolka.
Obsežnejša pridelava jabolk v Občini Selnica ob Dravi 
sega v 60-ta leta prejšnjega stoletja; z njo so začeli na 
zadružnem posestvu. Ugodno podnebje v selniškem 
predelu Dravske doline omogoča namreč, da jabolka 
dosežejo vrhunsko kakovost, kar je pomemben vir dohodka 
za Kmeti jsko zadrugo Selnica ob Dravi in za vse zasebne 
okoliške sadjarske kmeti je. Ni potem takem naključje, da 
predstavlja prav jabolko za nas Selničane prepoznavnost 
kraja in je ovekovečeno v občinskem grbu.
Zamisel o Jabolčni poti  je zorela že dalj časa. Ob priliki 
sedemnajste prireditve z naslovom Praznik jabolk pa smo 
dne, 29. septembra 2013 odprli selniško Jabolčno pot.
Projekt jabolčne učne poti  je nekaj novega in je doslej 
edinstvenega v Sloveniji. Navezuje se na sadjarjenje, 
hkrati  je rekreati vnega in turisti čnega značaja. Pot je dolga 
5 km, ni zahtevna, opremljena je z jabolčnimi smerokazi 
in se vije med selniškimi sadovnjaki; s pomočjo GPS je 
vrisana tudi na Google zemlja, kar je prispevek v naravi 
podizvajalca CB kluba. Omeniti  je treba informacijske 
točke, večinoma opremljene s klopmi, z mizami, s stojali za 
kolesa, koši za smeti  in z dvema pitnikoma za vodo. Obstaja 
še možnost izposoje koles (najava na td.selnica@krs.net; 
gsm: 051/632 310 ali info@selnica.si; tel: 02/673 02 02), 
kar je ugodnost za družine z otroki, ki želijo spoznati  učno 
pot ko so prvič v našem kraju. 

Iz šesti h tematskih tabel se razbere pomen pridelave 
in samooskrbe občanov s svežimi, okusnimi in zdravimi 
jabolki ter drugimi proizvodi iz jabolk. Pripravo učnega 
dela poti , ki se nanaša na strokovni del in vsebino 
sadjarske učne poti , je prevzela KGZS, Zavod Maribor. V 
okviru projekta sta na voljo zemljevid poti  in zloženka 
z opisi učnih točk. Zloženka je opremljena z besedili v 
materinščini, nemščini in angleščini. Na poti  se seznanimo 
s pomenom jabolk za naše zdravje, z nenadomestljivim 
delom čebele opraševalke ter s hotelom za žuželke.

Osrednja točka poti  je muzej na prostem v obliki kozolca; 
gre za urejeno zbirko starega sadjarskega orodja in priprav 
za sti skanje sadja, kar je prispevek v naravi Turisti čnega 
društva Selnica ob Dravi. Napise z narečnimi poimenovanji 
in s sodobnim besediščem je pripravila dr. Terezija Zorko.
 

Sam tržni produkt ‘’Jabolčna pot’’ je ponudba 
izobraževalnim ustanovam po vsej Sloveniji z namenom, 
da spoštujemo to kar daje domače okolje. Organizirane 
skupine bodo deležne, potem ko so se najavile, 
strokovnega vodenja; v okviru organiziranih dogodkov pa 
se jim bo nudil sodoben, kogniti ven pristop.
Jabolčna pot je speljana. Da bo zaživela, jo obiskujmo v 
vseh letnih časih, tako domačini kot pohodniki, tekači ali 
kolesarji; doživimo jo v neonesnaženem okolju in s svojo 
kulturo pokažimo spoštovanje in skrbnost pri uporabi 
skupnih dobrin, da bo lahko povsem služila svojemu 
namenu.
Projekt Sadjarska učna pot za kolesarje in pohodnike s 
krajšim imenom »Jabolčna pot« je eden izmed deseti h 
odobrenih projektov Lokalne akcijske skupine (LAS) 
Jabolko, potrjenih s strani Ministrstva za kmeti jstvo in 
okolje ter sofi nanciranih iz Evropskega kmeti jskega sklada 
za razvoj podeželja, program Leader.
Nosilka projekta je Občina Selnica ob Dravi; partnerja 
v projektu sta Turisti čno društvo Selnica ob Dravi in 
Kmeti jsko gozdarska zbornica Slovenije, Zavod Maribor.
Projekt je bil uresničljiv le s skupnimi močmi: iskreno se 
zahvaljujemo javnemu podjetju Mariborski Vodovod za 
sofi nancirano vgradnjo priključkov na pitnike, obema 
omenjenima partnerjema in že navedenemu podizvajalcu, 
občanom za podana soglasja za uporabo zemljišč ter vsem 
občanom za nesebično strokovno in dejavno pomoč pri 
delih, ki jih ni bilo malo.

Vodja projekta:
Kristi na Lešnik, občinska uprava

J

Foto: Kristi na Lešnik

Foto: Kristi na Lešnik

Foto: Kristi na Lešnik

   
Evropski kmeti jski sklad za razvoj podeželja: 

Evropa investi ra v podeželje
Projekt Selniška 

jabolčna pot
Občina Selnica ob Dravi
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IZLET V LJUBLJANO

udi učenci in učenke iz podružniške šole Gradišče na Kozjaku smo se v okviru 70. obletnice odprtja naše osnovne 
šole v Selnici ob Dravi udeležili strokovne ekskurzije v Ljubljano, kjer smo si ogledali Šolski muzej in znamenitosti 

našega glavnega mesta. Učna ura izpred 90 let je bila zelo zanimiva, še najbolj pa za tiste učence, ki so bili kaznovani s 
sedenjem na oslovski klopi. Gospod učenik je bil zelo strog, a pravičen in veliko smo se naučili. Pot nas je nato vodila skozi 
središče Ljubljane, kjer smo si ogledali Tromostovje, Prešernov spomenik, Mesarski most s skrivnostnimi ključavnicami 
in Zmajski most. Ogled smo zaključili v parku Tivoli. Utrujeni in z lepimi vtisi smo se vrnili domov.

Prispevek in fotografije: Nataša JAVORNIK, prof.

T

ep oktobrski jesenski popoldan smo učenci v 
Gradišču na Kozjaku preživeli v družbi staršev in 

učiteljic. Družili smo se ob peki kostanjev in sladkali z 
domačim jabolčnikom. Veseli smo bili tudi druženja z 
učenci, ki obiskujejo centralno šolo v Selnici ob Dravi. Z 
njimi smo odigrali prijateljsko nogometno tekmo. Povedali 
so, da se radi vračajo na igrišče pri šoli, kjer so v preteklosti 
preživeli veliko lepih trenutkov. Vedno ste dobrodošli.

Učenci podružnice Gradišče na Kozjaku

KOSTANJEV PIKNIK

PRAZNIČNE DELAVNICE V GRADIŠČU 
NA KOZJAKU

adnji četrtek v mesecu novembru smo v Gradišču na Kozjaku imeli praznične delavnice. Starši, stari starši 
in učenci smo izdelovali novoletne aranžmaje, viseče venčke za vrata in praznične mobile. Nastali so lepi 
in izvirni izdelki. Vse izdelke bomo razstavili v prostorih podružnice Gradišče na Kozjaku 18.12.2013, ko 
 nas obišče dedek Mraz.

Pripravili: Učenci podružnice Gradišče na Kozjaku
       Fotografije: Nataša JAVORNIK

TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK

seslovenski projekt 
Tradicionalni slovenski zajtrk 

smo izvedli tudi na podružnici 
Gradišče na Kozjaku. Pogovarjali smo 
se o koristi uživanja priporočenih 
živil iz lokalnega okolja pa o pomenu 
rednega zajtrkovanja in telesne 
dejavnosti za zdravje, o lokalni 
predelavi hrane ter o pravilni izbiri 
hrane za zdravje naših zob in našega 
celotnega organizma.
Po okusnem domačem zajtrku 
(ajdov kruh, maslo, med, mleko, 
jabolko) nam je gostja gospa Danijela 
Marič iz šolske zobozdravstvene 
preventive iz Maribora predstavila 
in razložila, kako zdrava prehrana in 
redno umivanje zob vplivata na naše 
zobe in zdravje. Predvsem pa nas je 
opozorila na redno uživanje zajtrka, 
saj tudi ''prazna vreča ne stoji sama''. 
Zajtrk nam zagotovi največjo količino 
potrebne dnevne energije.

Prikaz pravilne izbire zdrave hrane 
glede na njeno vsebnost, ki naj bi 
bila predvsem in sploh domačega 
izvora, pa smo spoznali s pomočjo 
prehranske piramide. Sestavili smo 
prehransko piramido – VELIKANKO. 
Svoje znanje smo nato urili v kvizu 
o zdravi prehrani. Po kvizu smo 
si privoščili jabolčno čežano iz 
domačih gradiščanskih jabolk. Dan 
dejavnosti smo zaključili s športnimi 
aktivnostmi. Bilo je zelo učeno in 
nadvse zabavno.

Prispevek in fotografije: Nataša 
JAVORNIK, prof.

L

Z

V
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ŠPORTNI DAN PODRUŽNIC GRADIŠČE IN SV. DUH
 torek, 24.9.2013, smo na podružnici Gradišče na 
Kozjaku izvedli športni dan na temo Športne igre 
podružnic. Učenci in učenke iz podružnice Sveti Duh 

na Ostrem vrhu so se pridružili učencem in učenkam iz 
Gradišča na Kozjaku in skupaj smo odigrali in izvedli različne 
športne igre. Druženje je bilo prijetno in nadvse zabavno, 
saj nas je bilo veliko in smo lahko izvajali dejavnosti, kjer 
je prišlo do izraža moštveno medsebojno sodelovanje, fair 
play igra in medgeneracijska pomoč . Sodelovali so učenci 
in učenke od drugega pa do petega razreda.

Učiteljici Nataša in Damjana

PO JUTRU SE DAN POZNA

 petek, 15. 11. 2013, smo dan pričeli z zajtrkom v 
šolski jedilnici, saj je potekal vseslovenski projekt 

Tradicionalni slovenski zajtrk, ki predstavlja pomen 
kmetijstva in čebelarstva ter spodbuja k pravilni in zdravi 
prehrani, ki je pridelana lokalno. Na zajtrku se nam 
je pridružil tudi župan gospod Jurij Lep. Najprej smo 
prisluhnili kratkemu kulturnemu programu, nato pa smo se 
okrepčali z medom, ajdovim kruhom, jabolkom in mlekom. 
Za medeni zajtrk se zahvaljujemo Čebelarskemu društvu 
Selnica, saj nam je podarilo 10 kilogramov medu. 

Po zajtrku so potekale različne delavnice, v katerih smo 
se poučili o zdravi prehrani, peki kruha, zgodovini šolske 
malice, literarno in likovno ustvarjali, fotografirali, se 
sprehodili po Jabolčni poti, obiskali kmetijo Roj, si ogledali 
klet Vina - Breznik … Svoje delo in izdelke višje kakovosti je 
predstavila tudi mlekarna CELEA, ki je svojo predstavitev 
popestrila s pokušino sirov.

V eni izmed delavnic so literarno ustvarjali. Nastalo je 
veliko pesmic in zgodb. 

MED
Med ima rad vsak sladkosned,

ki skrbi za svoje zdravje in izgled.
Med je najboljša sladkarija,

iz njega kar kipi energija.
Med je boljši kot sladoled,

če ga ješ, postaneš pravi vseved.
Med bolje kot zdravnik pomaga,

mozolje in bacile vedno premaga.
Med dušo nam krepi
in prežene vse skrbi.

(Tea Sara Sagaj, 9. b, in Asej Fras Pečlin, 8. b)

Tudi naši mezinčki so povedali marsikaj zanimivega o 
tem, kaj jim je bilo pri zajtrku všeč in kakšni so njihovi 
vtisi:

»Mislim, da je ta zajtrk zdrav, okusen. Najboljše je mleko.« 
(Zarja)

»Med je zelo dober, tudi mleko imam rad. Dan mi je všeč, 
ker nimamo pouka.« (Alen)

»Med je okusen, zdrav, je koristen za telo.« (Tim)

»Najboljša so jabolka.« (Lara)

»Za zajtrk smo imeli med, maslo, kruh, jabolko. Tak zajtrk 
je zelo okusen.« (Grega)

O pomenu zajtrka smo vprašali tudi druge učence in 
učitelje. Povedali so tole:
»Zajtrkujem vsak dan. Za zajtrk si vzamem čas in 20 
minut prej vstanem. Zajtrkujem: kruh, maslo, med ali 
marmelado, pijem kavo, za posladek pa pojem vsaj še 
dva piškota. Zajtrk se mi zdi zelo pomemben, ker mi daje 
energijo. To je zame najljubši obrok, ki ga pojem v družbi 
sestre.« (Učiteljica Barbara)

»Zjutraj vedno zajtrkujem. Popijem čaj ter pojem banano 
in jabolko.« (Učiteljica Neža)

»Ne zajtrkujem redno, saj mi zjutraj za zajtrk zmanjkuje 
časa. Če pa zajtrkujem, zajtrkujem kavo, kruh, maslo in 
med.« (Učiteljica Danijela) 

»Zajtrkujem vsak dan, saj le sita lahko v šoli razmišljam.« 
(Nina) 

»Zajtrkujeva redno, saj je zajtrk zdrav. Najin zajtrk je 
sestavljen iz paštete, kruha in kakava.« (Manja in Laura)

»Današnji zajtrk je bil okusen. Tudi jaz pogosto zajtrkujem.« 
(Leon)

Dan smo zaokrožili z razstavo v avli in pokušanjem dobrot, 
ki so nastale v delavnicah.
Po končanem dnevu smo spoznali, da izrek »po jutru se 
dan pozna« drži. Zato smo obljubili, da si bomo pogosteje 
vzeli čas za zajtrk.

Prispevek in fotografije: Barbara VOLMAJER, prof.

V

V
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Ko ajda na polju je naše življenje,
od cvetja do zime korak je samo,
a v žalost obrne se vsako veselje,
a vendar živeti je lepo,
a vendar živeti je lepo.
(Modrijani)

ani, v mesecu novembru, je v okviru projekta 
Tradicionalni slovenski zajtrk in Zdrave šole 

mentor čebelarskega krožka v OŠ Selnica ob Dravi Blaž 
Lovrič pripravil predavanje Vse o ajdi. V enournem 
predavanju smo poslušalci izvedeli od kod rastlina izvira, 
njeno kemijsko sestavo, kako se prideluje ter njene 
odlične prehranske in druge lastnosti. V času cvetenja je 
ajda odlična paša za čebele. Produkt tega pa je zelo iskan 
ajdov med, katerega smo tudi poskusili. 

Po predavanju se mi je porodila zamisel, da bi lahko na 
naši njivi, ki je blizu šolskega čebelnjaka, posejali ajdo. 
Svojo zamisel sem delila z Blažem, predsednico TD Ivanko 
Frešer in s svojim očetom. Vsi so bili navdušeni. Naredili 
smo načrt za naš projekt, ki sem ga poimenovala Projekt 
ajda.
Takoj ko smo v mesecu juliju poželi na njivi tritikalo, je moj 
tast pripravil zemljo za setev ajde. TD je kupilo seme in se 
povezalo z gospodom Namestnikom iz Ranhofa, ki že vrsto 
let prideluje različna žita na ekološki način in ima z ajdo 
veliko izkušenj. Člani TD smo jo z njegovo pomočjo ročno 
posejali. To je bil pravi družabni dogodek. V tem času nam 
je nagajala velika suša, zato ajda brez zalivanja ne bi vzklila. 
Pri zalivanju nam je priskočil na pomoč gospod Franc 
Grušovnik iz Sp. Selnice s svojim traktorjem in cisterno. 
V septembru je cvetoče ajdovo polje, z opojnim vonjem 
belih in rdečkastih cvetov, gostilo čebele, ki so si nabrale 
zaloge cvetnega prahu, ki jim bo spomladi omogočal 
razvoj. Ajda je še posebej dragocena zato, ker cveti v 
obdobju, ko v naravi ni obilnih virov medičine in cvetnega 
prahu. Avgusta in septembra spodbuja matice k zaleganju, 
hkrati pa si čebele na ajdi lahko naberejo del svoje zimske 
zaloge hrane in s tem povečajo možnosti za uspešno 

AJDA, NEKOČ ZANIČEVANA, DANES PRINCESA 
MED ŽITI

prezimitev celotne čebelje družine. S sejanjem ajde tako 
prispevamo k ohranjanju čebel. Zaradi hladnega vremena 
cvetovi naše ajde niso izločali medičine in zato čebele niso 
mogle nabrati medu. Ajdovo polje so skupaj z mentorjem 
čebelarskega krožka obiskovali otroci iz vrtca. V večini so 
rastlino prvič videli v živo. Nabrali so cvetove, jih posušili 
v šolski sušilnici in iz njih pripravili okusen čas, ki so ga 
sladkali z medom. 
V začetku meseca novembra je ajda dozorela. Člani TD 
in članice Podeželskih žena in deklet iz Selnice ob Dravi 
smo jo poželi s srpi in kosami, po starem. Pomagali so 
nam učenci čebelarskega krožka in šestošolci z učiteljem 
Blažem. Ženske so pokazale učencem, kako se iz ajdovih 
stebel delajo pasovi, s katerimi se nato ajda zveže v snope. 
Postavili smo 136 kop s po petimi snopi. Tako so starejši 
Selničani, ki še obvladajo žetev in spravilo ajde brez 
strojev, svoje bogate izkušnje prenesli na mlajše rodove. 
S tem dogodkom smo tudi odlično vključili letošnjo rdečo 
nit Zdrave šole – medgeneracijsko sodelovanje. Naša ajda 
pa ima še dodano vrednost, saj je lokalno pridelana.
 Sedaj bomo čakali, da se pridelek malo posuši. Naslednji 
dogodek bo na kmetiji pri Namestniku. Videli bomo, 

L

na kakšen način in s pomočjo katerih strojev in naprav 
pridemo do ajdove moke.
Pri ajdi najbolj uporabljamo semena. Z luščenjem semen 
naredimo ajdovo kašo, z mletjem pa moko, ki se uporablja 
za ajdov kruh, žgance, štruklje itd. To so predvsem 
tradicionalne ajdove jedi. Vse več pa na spletu najdemo 
novih receptov, kjer se ajda pripravlja kot specialiteta. 
Hkrati se pa obujajo tudi stari recepti. V Prekmurju delajo 
ajdovo zlevanko – to je velika, slana in tanka ajdova 
palačinka, ki jo razrežejo in ji dodajo različne namaze. V 
tem delu Slovenije delajo tudi ajdovo klobaso. Ta vsebuje 
ajdovo kašo in svinjsko meso. Na Gorenjskem in Prlekiji 
poznajo ajdove krape. Vedno več je na naših krožnih tudi 
ajdovih rezancev. V Belim krajini in na Bizeljskem pa pečejo 
ajdovo potico.
Najboljše so jedi, pripravljene iz sveže zmlete ajde. 
Največjo prehransko vrednost pa imajo temnejši deli 
ajde. Surova ajda je strupena. Ajdove luščine so lahko tudi 
polnilo za vzglavnike, ki vam bodo zagotovili kakovosten 
spanec. 
Ajda je lahko prebavljiva. Vsebuje beljakovine, je bogat 
vir ogljikovih hidratov, prehranskih vlaknin in mineralnih 
snovi. Je odlična za srce in ožilje. Deluje proti diabetesu 
ter znižuje krvni tlak in raven holesterola v krvi. Deluje 
pomirjujoče in zdravilno tudi na jetra, žolč, slinavko in 
želodec. Nekatere sestavine v zrnju celo varujejo naše 
telo pred škodljivimi vplivi sevanja, preprečuje gangreno 

in ozebline ter povečuje prepustnost kapilar. Z uživanjem 
ajde obogatimo svoje telo z železom, cinkom, magnezijem, 
fosforjem in selenom. 
Ajdo uvrščajo med žita, čeprav botanično tja ne spada. Ker 
ne spada med žita in ne vsebuje glutena, je primerna tudi 
za ljudi, ki trpijo za celiakijo.
Ajda zaradi izjemno hitre rasti in razvoja listov odlično 
zatira semenske plevele. V preteklosti so bogati kmetje 
revnim ljudem brezplačno odstopali polja za pridelovanje 
ajde. Ti so si tako pridelali hrano, lastniki njiv pa so imeli 
korist, ker so bile njive brez plevelov, ki bi se na njih razrasli 
po žetvi žit. Tudi na ta način prispevamo k ohranjanju 
našega okolja, saj vanj vnašamo manj nevarnih škropiv.
Na koncu bi se zahvalila vsem, ki so kakorkoli pripomogli, 
da bo naša selniška ajda prišla na naše krožnike.

Prispevek in fotografije: Damjana OČKO, 
vodja Zdrave šole
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ULIČNE KOLINE

soboto, 23. 11. 2013, smo v ulici Ob gozdu 
priredili prave domače koline. To je bil za našo 

ulico res pravi praznik, saj se nas je zbralo 60 iz 17 družin. 
Kot se za prave koline spodobi, so se priprave pričele 
že dan prej, ko je bilo potrebno pripraviti in urediti vse 
potrebne stvari in pripomočke za delo. Naslednji dan so 
moški zgodaj vstali in se odpravili po domače rejenega 
dvestokilogramskega prašiča. Ko je voda zavrela, so se 
koline pričele. Pridno smo poprijeli za delo. Tako kot je 
za tradicionalne slovenske koline značilno, so tudi naše 
spremljali pravi kulinarični užitki. Moški so se zjutraj 
najprej okrepčali s pečeno krvjo in domačim kruhom. 
Okoli 11. ure smo se jim pridružile ženske in otroci. 
Takrat smo pripravili prepražena jetra s čebulo. Ob 
veselem druženju je sledila priprava kosila, katerega so 
sestavljali: kisla in »hrtišna« juha, pečenka ter pražen 
krompir. Česar ta dan nismo pojedli, smo zmleli v okusne 
klobase. Ob dobri kapljici in glasbi je druženje trajalo še 
dolgo v noč.
 

Prispevek in fotografije: Damjana OČKO

IMAMO NOVO KRALJICO JABOLK
a letošnjem 17. prazniku jabolk smo dobili 
novo kraljico jabolk. Krona je letos pripadla 18 

- letni Kaji Grušovnik. Kaja živi v Zg. Selnici, po domače 
na »Šumančevem dvorišču«. Je dijakinja 4. letnika 
predšolske vzgoje v Mariboru. V svojem prostem času 
obiskuje Glasbeno šolo Antona Martina Slomška, kjer 
se uči solo petja. Končano ima tudi nižjo glasbeno šolo, 
smer klavir. Odlično se znajde tudi na odru, saj je že kar 
nekaj let aktivna članica dramske sekcije v KUD Pavza. 
Njena velika strast so tudi gasilci, zato je aktivna članica 
PGD Slemen. Kadar pa ji ob vseh njenih raznolikih 
aktivnostih še ostane kaj časa, zelo rada skupaj z očetom 
speče jabolčni »štrudelj« in se sprehodi po domačem 
dvorišču, kjer se najdejo različne sorte jablan, hrušk in 
grozdja. Dobro pozna nekatere stare sorte jabolk, kot so: 
krivopecelj, carjevič, bobovec, mošancelj in grafenštajnc. 
Tudi vso zelenjavo, skupaj s starši, vzgojijo na domačem 
vrtu. Pridelajo tudi domači kis. 
Glede na njeno vsestransko aktivnost v domačem kraju 
je bila komisija mnenja, da lahko Kaja kot kraljica jabolk 
odlično predstavlja svojo občino na različnih področjih.
Nova kraljica je bila v prvih mesecih svojega kraljevanja že 
zelo aktivna.
Sodelovala je na dnevih polstenja v prostorih podjetja 
Soven, d.o.o. Omenjeno podjetje je novi kraljici jabolk po 
meri sešilo volneno obleko.

Obiskala je otroke v selniškem vrtcu. Ti so jo pričakali z 
velikim navdušenjem. Prišla je v spremstvu svoje maskote 
»Selniška jabolka«. Z otroki se je pogovarjala o jabolkih, 
s seboj pa je prinesla tudi veliko košaro jabolk, ki sta jih 
z maskoto razdelili med otroke. Jabolka je prispevala 
družina Košan. V zahvalo so ji otroci zapeli nekaj pesmic o 
jeseni in o jesenskih dobrotah.

V

N

V spremstvu gospe dr. Zinke Zorko in predsednice TD 
Ivanke Frešer in prvega predsednika TD g. Rajka Vavre 
ter ob prisotnosti predsednika RS Boruta Pahorja se je 
udeležila 10. vseslovenskega srečanja kmetov na Ponikvi 
in maše, ki jo je daroval celjski škof msgr. dr. Stanislav 
Lipovšek. 
Skupaj s predstavniki Turističnega društva Selnica ob 
Dravi se je udeležila vsakoletnega Dneva zahvalnosti, ki ga 
organizira Turistična zveza občine Nedelišće, Hrvaška. 

Prispevek in fotografije: Damjana OČKO
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MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE V PRAZNIČNIH DELAVNICAH

Letošnja rdeča nit Zdrave šole je medgeneracijsko 
sodelovanje. Takšno sodelovanje dobiva v 

današnji družbi vse večji pomen. Vzajemnost in strpnost 
med generacijami je izrednega pomena, zato je potrebno 
negovati odnose med ljudmi vseh starosti. Pri takšnem 
sodelovanju se prelivajo različne vrednote, ki bogatijo 
vse vključene generacije: modrost, znanje, izkušnje, 
mladostno energijo, ideje, podporo, druženje, vživljanje v 
potrebe drugih…
V naši centralni šoli in obeh podružnicah so v tednu pred 
adventom potekale že tradicionalne praznične delavnice. 
Otroci so s sorodniki različnih generacij izdelovali različne 
okraske in darilca, s katerimi smo si okrasili domove, šolo 
ali pa polepšali praznike svojim najdražjim. Izdelke smo 
ponudili na prazničnih sejmih. 

Prispevek in fotografije: 
Damjana OČKO, vodja zdrave šole

V

V ŠOLI IN V VRTCU PRI SV. DUHU SMO ZAJTRKOVALI 
DUHOVSKO, LOKALNO PRIDELANO HRANO

okalno pridelana hrana je sveža, naravno dozorela, zdrava, 
boljšega okusa in ima višjo biološko (hranilno) vrednost kot 

pa tista, ki prepotuje na tisoče kilometrov. Z daljšanjem verige od 
pridelovalca do potrošnika se zmanjša vsebnost vitaminov v zelenjavi 
in sadju. Oskrba s kakovostno hrano iz lokalnega okolja je vse bolj 
pomembna.

Vse prednosti, ki jih ima domača pridelava in predelava hrane, 
vzpodbuja projekt Tradicionalni slovenski zajtrk. S tem projektom smo 
v petek, 15. novembra, že drugič obeležili dan slovenske hrane. 

Da smo si lahko pripravili pravi, duhovski zajtrk, so 
živila prispevali: ajdov kruh in mleko Hošteterjevi, med 
Kajžerjevi in jabolka (carjevič, krivopecelj, priolov delišes 
in muškantner) družini Harič in Sp. Namestnik.
Po obilnem in slastnem zajtrku je sledila delavnica peke 
kruha in priprave zeliščnih namazov, katero je vodila gospa 
Mojca Rihter. Otroci so zamesili vsak svoj hlebček kruha. 
Medtem ko se je ta pekel, smo pripravili dva namaza. Čar 
namazov je, da so sveži in hitro pripravljeni. Poleg tega 
jih lahko postrežemo z različnimi vrstami kruha ali pa jih 
preprosto zapremo v kozarčke in vzamemo s seboj na izlet.

Gospa Mojca je otrokom pokazala pripravo dveh skutinih 
namazov.
Za prvega potrebujemo: pretlačeno skuto, kislo 
smetano, zmleta pražena bučna semena, čebulo, peteršilj, 
poper, sol, kumino, česen in bučno olje.
Drugega sestavljajo: pretlačena skuta, kisla smetana, 
sol, poper, peteršilj, drobnjak, rdeča redkev, kumina, 
čebula, mleta rdeča paprika, kisle kumare.
Namazi so tudi elegantna rešitev, ko ne vemo, kaj ponuditi 
gostom. V naših hladilnikih se pogosto najde kaj, kar lahko 
izvirno uporabimo in zmešamo v čisto nov namaz.

Hvala vsem, ki ste nam omogočili, da smo preživeli slasten, 
zanimiv in poučen dan.

Prispevek in fotografije: Damjana OČKO, profesorica

BRATI POMENI POČETI PODVIGE – BRALNI 
ZNAČKI ZA STARŠE IN DELAVCE OŠ SELNICA 
Tone Pavček je v eni izmed svojih pesmi zapisal: »Brati 
pomeni početi podvige. Brati je možno marsikaj. Recimo 
grozdje in fige in knjige in med brati še kaj …« 

Na Osnovni šoli Selnica ob Dravi opravljamo bralne 
podvige tako učenci kot delavci šole in starši. Učenci 
berejo za Prežihovo, angleško, nemško in EKO bralno 
značko, poleg njih pa za bralno značko berejo tudi njihovi 
starši in mi, delavci šole. Ideja za tovrstni podvig se je pred 
leti porodila ob razmišljanju, kako povečati zanimanje 
naših učencev za branje, in ob skrbi za razvoj bralne 
kulture nasploh. V letošnjem šolskem letu izvajamo 
bralno značko za delavce šole že četrto, bralno značko za 

starše pa tretje leto. Branje z zgledom se nam zdi še eden 
izmed motivacijskih dejavnikov, s katerim želimo otrokom 
pokazati, da je branje ne le koristna, temveč tudi prijetna 
dejavnost. Navdušenje otrok ob koncu lanskega šolskega 
leta, ko so na zaključni slovesnosti v šolski knjižnici lahko 
svojim staršem podelili priznanja za opravljeno bralno 
značko, je bilo dokaz, da smo na pravi poti. Kljub temu si 
želimo, da bi se nam pridružilo še več staršev – brez strahu 
in pomislekov, da bodo morali vsebino prebranega komu 
pripovedovati kot v svojih šolskih časih. Bralna značka za 
starše in delavce namreč poteka na način, da prejmejo 
zloženko, v katero za štiri prebrane knjige (toliko je namreč 
potrebno za priznanje) zapišejo avtorja, naslov in nekaj o 

L
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knjigi – kratko vsebino, priporočilo, misel, citat … Je pa res, 
da lahko starši, če želijo, pripovedujejo vsebino prebrane 
knjige svojemu otroku, si o njej izmenjujejo mnenja, se 
pogovarjajo, družijo … Velikega pomena je, da otroci prav 
v domačem okolju doživijo bralne izkušnje ter jih vseskozi 
doživljajo kot pozitivne in prijetne. Številne raziskave 
so pokazale, da otroci, ki kasneje radi in dobro berejo, 
prihajajo iz družin, kjer je branje cenjeno, kjer domači radi 
berejo in kjer starši spodbujajo branje. Interes za branje 
namreč ni naraven pojav, temveč je izzvan z užitkom in 
ugodjem ob skupnem branju s starši.
Nekaj mnenj, ki so jih v preteklih letih starši izrazili o 
bralni znački:
»Z otrokom izbirati knjige v knjižnici, brati, pogovarjati se 
o prebrani knjigi je bila zanimiva pot spontanega učenja za 
življenje – tako za otroka kot zame.« 
(Ga. Jerneja)
»Brez knjige ne znam živeti. To je super.« (Ga. Angelca)
»Z veseljem sem z otrokom prebirala knjige in se 
pogovarjala o različnih aspektih zgodb.« (Ga. Brigita) 
»Želim si, da svojo ljubezen do knjige prenesem tudi na 
svojega otroka.« (Ga. Zlatka)
»Branje je vedno prijetno opravilo. Še bolj prijetno pa je, 
ko skupaj z otroki vstopiš v knjižnico in izbiraš med istimi 
knjigami kot oni.« (G. Boštjan)
»Zelo mi je všeč, saj sem prav zaradi bralne značke prebrala 
več knjig, kot bi jih sicer, oz. jih mogoče sploh ne bi.« (Ga. 
Gordana)
»Povezuje družino. Vsi beremo. Hvala in lep pozdrav. 
Uspešno delo!« (Ga. Tatjana)
»Čeprav v našem domu knjige niso tuje, nas je bralna 
značka letos spodbudila, da smo jih prebrali še več. In tako 
je tudi prav.« (Ga. Mirjana)
»Super! Spodbudila me je, da sem po več letih ponovno 
pričel brati in ob tem tudi zares uživati.« (G. Lovro)
»Idejo bralne značke za odrasle pozdravljam, saj otrokom 
z zgledom sporočamo, da je branje prijetno. Hči si je z 
veseljem izposojala knjige zame in za vsako prebrano 
knjigo sem prejela nalepko – saj ne vem, kdo je bil bolj 
navdušen.« (Ga. Julija)
Naj bo torej tudi ta prispevek prijazno povabilo k 
sodelovanju; odziva staršev bomo resnično veseli. To bo 
še en skupni korak, ki ga bomo naredili z željo, da poleg 
uspešnih učencev vzgojimo tudi bralce za vse življenje.

Pripravila: Maja VAČUN, šolska knjižničarka
Foto: Maja VAČUN

KNJIŽNI PRVENEC OSMOŠOLKE 
NIKE MATANOVIĆ

 poletnih mesecih je učenka 8. razreda naše šole 
in krajanka Selnice ob Dravi Nika Matanović 

izdala svoj knjižni prvenec. Mladinski roman, ki ga je 
naslovila Brez panike, predstavlja literarno delo, ki je tako 
vsebinsko kot jezikovno zelo bogato in se lahko postavi 
ob bok drugim knjigam tovrstnega žanra na slovenskem 
knjižnem trgu. Novica o izidu Nikine knjige je bila 
presenečenje predvsem za učence in tiste delavce šole, ki 
še niso poznali njene izjemne nadarjenosti na literarnem 
področju. Tisti učitelji, ki so Niko poučevali ali pa jo 
poučujejo, pa so se že imeli priložnost prepričati, da se za na 
videz preprosto deklico skriva velik talent. Kot knjižničarki 
mi je bilo v posebno čast, da sem v novem šolskem letu na 
knjižne police lahko postavila tudi knjigo naše učenke. Že 
od takrat je Nikina knjiga ena najbolj iskanih v naši šolski 
knjižnici. Čeprav je imamo več izvodov, si jo morajo bralci 
vnaprej rezervirati, če jo želijo prebrati. Slednji ob ali po 
branju nikakor niso razočarani – prej nasprotno. 

V mesecu oktobru smo imeli v šolski knjižnici tudi uradno 
predstavitev knjige. Veseli smo bili, še posebej Nika, da 
se je dogodka poleg drugih obiskovalcev udeležil tudi g. 
župan, ki je mladi pisateljici iskreno čestital in ji obljubil 
podporo s strani občine. Ni zanemarljivo dejstvo, da 
je Nika najmlajša občanka Selnice ob Dravi, ki je izdala 
literarno delo; za to si zasluži še posebno čast. Podporo in 
navdušenje je seveda izrazila tudi naša ga. ravnateljica, ki 
je knjigo že prebrala.

Nika je svojo knjigo že predstavila tudi zunaj selniške 
občine – na OŠ Makole, v Knjižnici Slovenska Bistrica, 
na Radiu Slovenske gorice, v oddaji Dobro jutro na RTV 
Slovenija … Prepričani smo, da bo teh predstavitev še 
več, kot tudi, da je to prva, a ne zadnja knjiga naše mlade 
pisateljice. 

 Prispevek in fotografije: Maja VAČUN, knjižničarka
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NOVEMBRA SMO PRAZNOVALI 70 LET ŠOLSKE 
STAVBE V SELNICI OB DRAVI

aša šola je v soboto, 23. 11. 2013, slavila 70 let. 
Leta 1943 je bila namreč na mestu, kjer stoji 

še danes, zgrajena šolska stavba. Od takrat do danes se je 
precej spremenila njena podoba – šola je leta 1975 dobila 
novo telovadnico, leta 1981 prizidek pred šolo, v katerem 
se nahajajo jedilnica, knjižnica in uradni prostori, leta 
1999 pa prizidek za šolo, s katerim je šola pridobila precej 
učilnic. Vse do danes se je precej spremenil tudi položaj 
učencev in učiteljev v šoli oz. njihove pravice. V preteklosti 
so bili učitelji izjemno strogi, imeli so več ‘pravic’, s 
katerimi so naredili red v razredu, kazen pa je bila sestavni 
del pouka oz. vzgoje. Učenci so morali biti pridni, tihi in 
ubogljivi. Učenje marsikomu ni preveč dišalo, a si za razliko 
od danes tega ni upal nihče pokazati. Kadar je učitelj ali 
učiteljica razlagal/-a novo snov, so morali učenci sedeti 
mirno, z rokami na hrbtu. Vsega tega si danes ne moremo 
več zamisliti, saj je današnja šola narejena po meri otrok. 
V primerjavi s preteklostjo učni načrti upoštevajo razvojne 
(intelektualne, čustvene in socialne) značilnosti otrok, 
učilnice omogočajo varno in prijetno delo, opremljene 
so z različnimi pripomočki (računalniki, zemljevidi, 
projektorji, interaktivnimi tablami …). Zelo se razlikujejo 
učni pripomočki – tablico, pero in črnilo so zamenjali 
zvezki, učbeniki, delovni zvezki in drugi učni pripomočki. 
Spremembe se odražajo tudi v načinu učenja, saj učenci v 
današnjih časih aktivno sodelujejo pri pouku, medtem ko 
so včasih lahko spregovorili le, če so bili vprašani.

Da je bilo včasih precej drugače, so se imeli vsi učenci 
naše šole priložnost prepričati na lastne oči. V oktobru 
smo namreč organizirali kulturni dan, v sklopu katerega 
smo obiskali Slovenski šolski muzej v Ljubljani. Nad učno 
uro, ki je potekala na enak način in v enakem vzdušju kot 
pred 70 leti, so bili učenci močno presenečeni, nekateri 
celo šokirani. Marsikdo je moral zaradi motenja pouka 
ali neznanja za kazen sedeti na oslu ali klečati na koruzi v 
kotu, tisti, za katere je gospodična učiteljica menila, da so 
še posebej neposlušni, pa so morali zapustiti razred. Po 
obisku muzeja so bili učenci nekaj dni tako prav zadovoljni 
z načinom poučevanja in učenja v naši šoli.

N

Za vse učence šole smo v oktobru organizirali še en kulturni 
dan, ko so z različnimi likovnimi tehnikami upodabljali 
podobo prvotne in sedanje šolske stavbe, na koncu dneva 
pa si ogledali razstavo vseh izdelkov. V sklopu praznovanja 
obletnice šolske stavbe smo na šoli izdali spominsko 
knjigo, ki smo jo poimenovali Zgodba o šoli. V njej smo 
skozi slike in literarno zgodbo predstavili življenje in delo 
šole v teh 70 letih. Knjiga je drag spomin za vse tiste, ki so 
bili, smo in bodo del zgodbe o selniški šoli. 
Častitljivi jubilej šolske stavbe smo obeležili v petek, 22. 
11. 2013, in sicer s prireditvijo in razstavama v šolski avli in 
knjižnici. Prireditev, na kateri smo šolo predstavili s plesom, 
pesmijo in igro, je potekala v prijetnem vzdušju in ob 
navdušenju obiskovalcev, ki so napolnili telovadnico šole. 
Med njimi so bili tudi povabljeni gostje – bivša ravnateljica 
ga. Greta Nahtigal ter nekdanji in sedanji delavci šole, ki 
so zaslužni za uspešnost naše šole, slavnostna govornika: 
župan g. Jurij Lep in predstojnica Organizacijske enote 
Zavoda Republike Slovenije za šolstvo ga. Vera Bevc 
in drugi. Po prireditvi smo obiskovalce povabili na 
razstavo v avlo šole, kjer je svoja likovna dela razstavljala 
osmošolka Patricija Kohek, ter šolsko knjižnico, kjer so bile 
razstavljene makete šolske zgradbe, ki se je spreminjala 
skozi štiri časovna obdobja. V knjižnici so obiskovalci 
lahko pokramljali tudi z osmošolko Niko Matanović, ki 
je v tem letu napisala svoj knjižni prvenec – literarno 
delo z naslovom Brez panike. Zahvaljujemo se vsem, ki 
so pripomogli k temu, da je za nami še ena izjemna in 
odmevna prireditev.
Dejavnosti naše šole v času praznovanja smo lahko 
spremljali tudi v lokalnih in nacionalnih medijih. Zadovoljni 
in ponosni smo na našo šolo, njeno zgodbo pa z znanjem 
in dobro voljo ustvarjamo naprej.

Pripravila: Maja VAČUN, knjižničarka 
Foto: Maja VAČUN in Uroš
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17. PRAZNIK JABOLK S KRONANJEM »KRALJICE JABOLK«

uristično društvo Selnica ob Dravi se je v letu 
2012 prijavilo na razpis »LAS JABOLKO« z dvema 

projektoma.
Prvi projekt je bil »Nakup oblačil za enotni videz«, drugi pa 
» Praznik jabolk«.
Na razpisu smo bili uspešni in tako pridobili sredstva 
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.
Partnerji v projektu »Praznik jabolk« so bili: Občina Selnica 
ob Dravi, OŠ Selnica ob Dravi, JSKD enota Ruše, Društvo 
podeželskih žena in deklet in Športna sekcija CB Kluba.
Prireditev 17. praznika jabolk je trajala od 27. do vključno 
29. septembra 2013.
V okviru pestrega dogajanja se je pred samo prireditvijo 
zvrstilo veliko dogodkov, s katerimi smo dobro predstavili 
naše tridnevno dogajanje, dobro predstavili delo 
Turističnega društva in Občino Selnica ob Dravi. Zato 
naštejmo najpomembnejše:
• 23.9.2013 je potekala Radijska delavnica na Radiu 

Maribor, 
• 24.9.2013 ob 10. uri je bila izvedena novinarska 

konferenca
• 25.9.2013 dopoldne smo se predstavili v snemanju 

oddaje »Dobro jutro« na RTV Slovenija, 
• 26.9.2013 smo se predstavili v snemanju prispevka 

za oddajo »Ljudje in zemlja« in v radijski oddaji Radia 
Slovenske gorice.

T

Prireditve in dogodke 17. praznika jabolk smo izvedli tako, 
kot smo zapisali v prijavi projekta, le vreme nam je malo 
nagajalo.
Pripravili smo razstavo sadja, likovnih del na temo jabolk 
in razstavo starega kmečkega orodja. 

Nadaljevali smo z okroglo mizo na temo Trženje kmetijskih 
proizvodov s strokovnjaki Kmetijsko-gozdarskega zavoda – 
enota Maribor-, ki je dala odgovore na vprašanja o možnih 
tržnih poteh ter aktualni politiki na področju kmetijstva 
in gozdarstva. Samooskrba s hrano in energijo je ena 
bistvenih prednostnih nalog, ki nas čaka v prihodnjem 
programu razvoja podeželja. Za vse lokalne skupnosti 
in javne ustanove mora biti dobava kakovostne lokalne 
hrane ter energetskih virov iz neposredne okolice 

Primopredaja krone

prioriteta, ki zagotavlja razvoj delovnih mest ter 
dohodek prebivalcem domačega kraja. Selnica ob Dravi 
je znana po proizvodnji jabolk. Na področju oskrbe z 
jabolki je Slovenija povsem samooskrbna, kljub temu pa 
je, ob vse hujših klimatskih spremembah ter naravnih 
katastrofah, potrebno poskrbeti za nove investicije, ki 
bodo zagotavljale trajnost oskrbe. 
Večer smo nadaljevali v Vaški kavarni, kje smo za mlade 
in mlade po srcu organizirali Apple party.

 

Tudi otroške delavnice so bile dobro obiskane. Dogodke 
smo popestrili z nastopi učencev OŠ Selnica ob Dravi, 
frajtoneri iz raznih krajev, mimohodom bernskih 
planšarskih psov, »oldteimerji« iz Radelj ob Dravi in 
ansamblom »Hopla«.

V okviru tega praznika smo izbrali tudi najboljši izdelek iz 
jabolk – jabolčni liker.

Osrednji dogodek »17. praznika jabolk« je bilo kronanje 
nove – devete – »Kraljice jabolk«. Sobotni večer smo 
zaključili z ansamblom »Nasmeh«.
Nedeljsko dopoldne smo pričeli z mašo z novo Kraljico 
jabolk, nadaljevali s tekom po novi Jabolčni poti in zaključili 
z dogodkom »Kuhamo po starem«.

Ob tej priliki se zahvaljujemo podjetju »SOVEN«, d.o.o., 
ki je prispevalo obleko za novo kraljico, Borisu Jarcu, ki 
je prispeval darilo za novo in odhajajočo Kraljico jabolk, 
Občini Selnica ob Dravi, GODEC Ferdu, podjetju EKO-
SVET, g. Danici iz Salona kuhinj, podjetju Romet, d.o.o., 
Frizerskemu studiu Ines Rauter in vsem, ki so nam kakorkoli 
pomagali, da je prireditev uspela.
Turizem ustvarjamo ljudje.

Prispevek : Ivanka FREŠER
Fotografije: Foto Anka

Seveda pa ni manjkal »štrudl velikan« in dobrote s tržnice.
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sako srečanje z zamejskimi Slovenci prinese nekaj 
svojstvenega in vsi udeleženci so na koncu bolj 

ali manj zadovoljni. Kuharji skrbno ob pomoči svojih 
prijateljev pripravljajo jedi, katerih recepture skrbno 
skrivajo vse dotlej, dokler jih kdo ne povpraša. Potem med 
pogovorom izdajo marsikatero skrivnost o sestavi svoje 
jedi. Zveš lahko, kje in kako so nabavili potrebne sestavine 
za pripravo, in katere so najboljše. Kljub temu pa glavno, 
to je duša pripravljene hrane, ostane skrivnost.
Na vsakem srečanju se najbolj razveselimo prijateljev iz 
zamejstva. Nekaj izmed njih jih je bilo pri nas že tolikokrat, 
da smo jih vzeli za svoje in se počutijo pri nas kot doma. 
Seveda najprej steče pogovor o vsem, kaj je novega pri 
njih in kako so drugi, ki se niso mogli udeležiti letošnjega 
srečanja.

Letošnja zmagovalna ekipa je prišla iz Porabja. Prijatelji 
iz Porabja nas vedno znova in znova presenečajo s svojo 
kulinariko. Povprašali smo Karčija, kako so pripravili svojo 
zmagovalno lečo in v porabščini nam je izdal delček 
skrivnosti:
»Tak sta bile s tejm dekletö, od matere so že večkrat vidle, 
gda so go küjale, dapa sama je ešče edna nej probala. 
Zmišlavali smo si eden čas, gda gnauk samo Gyöngyi 
pravi Nikoleti: »Vej pa tvoja mati je küjarca, pitaj go, kak 
trbej léčo napraviti. Drügi den smo že vse inštrukcije pa 
vse vcujvalaun na papiri meli napisano. Dapa tau je tista 
navadna léča bila, samo prikuha. Tau smo mi te ešče mogli 
malo »nauro« naprajti, aj baukši žma ma, zato smo pa vcuj 
napisali ešče dvej kile okejenoga mesa. Ka trbelo, smo vse 
küpli ali z dauma prinesli.«

DREVO ŽIVLJENJA

SREČANJE Z ZAMEJCI

V Iz Celovca je prišel k nam oktet Mohor pod vodstvom Pavla 
Zablatnika. S svojo pesmijo so popestrili naše srečanje in 
močno navijali za svojo ekipo, na čelu katere je bil pri nas 
vedno dobrodošel dr. Janko Zerzer. V njegovem kotlu se je 
pripravljal pravi domači koroški ričet.
Prvič je bil na našem srečanju Martin Kuchling, ki je 
povedal: »… Hvala za povabilo. Smo vsi uživali ob kuhanju 
in pokušanju. Srečanje je bilo zelo lepo in zanimivo. To se 
pravi, na Spodnjem Slemenu bo srečanje spet čez dve leti. 
Potem bomo pa odnesli zlato!«

Poleg vseh dobrot, ki so se kuhale, je bil zelo okusen tudi 
»hirsov« golaž (borova zraščenka).
Mojstrovino so pripravili člani KD Pavza. Glavni kuhar je bil 
Bojan Perko: » Začimbe, katere uporabljam, so običajne. 
Po hiršiča pa sem se odpravil na Goričko posebej za to 
priložnost. Mislim, da bo to nekaj novega na teh srečanjih. 
Kaj kuhati je vedno težka odločitev.«

sak dan nas bombardirajo z vedno novimi 
čudežnimi prehranskimi dopolnili in dodatki, 

ki pa niso vedno najbolj primerni za naše telo in z njimi 
lahko dosežemo ravno nasprotno, kot nam proizvajalec 
trdi. Pred uporabo se je dobro posvetovati z nekom, ki je 
to prehransko dopolnilo že uporabljal.
Prehranska dopolnila so namenjena za dopolnjevanje 
naše vsakodnevne hrane, ki je večkrat enolična in ne 
vsebuje vseh snovi, potrebnih za normalno delovanje 
našega organizma. Običajno vsebujejo veliko vitaminov, 
mineralov, maščobnih kislin, vlaknin, mikroorganizmov 
in še marsikaj drugega. S prehranskimi dopolnili se ne 
zdravi, kot mnogi zmotno mislijo, ampak se samo pomaga 
pri krepitvi našega organizma in dvigu odpornosti. Zato ne 
smemo zamenjati prehranskih dopolnil z zdravili. Res je, da 
pri pravilni in pravočasni uporabi kvalitetnih prehranskih 
dopolnil zdravil ne bomo potrebovali.
Prehranska dopolnila proizvajalci zaradi lažje uporabe 
prodajajo v različnih oblikah, kot so tablete, pastile, 
kapsule, ampule in podobno. Takšne oblike niso vedno 
najbolj primerne. Različni ovoji, vezave in druge snovi 
negativno vplivajo na naše telo in s tem kvalitetno 
prehransko dopolnilo dobi negativno noto in pojavijo se 
lahko neželeni stranski učinki. Najkvalitetnejša so tista, ki 
so v naravni obliki. Lahko so v prahu, granulah ali cela in si 
jih pred uporabo sami pripravimo. 
Dobro preizkušeno prehransko dopolnilo je baobab ali 
opičji kruhovec. Ime opičji kruhovec je dobil predvsem 
zato, ker ga opice nadvse obožujejo na svojem jedilniku. 
Rezultati uživanja baobaba so včasih skoraj neverjetni in 
vsak uporabnik je z uporabo zelo zadovoljen. Baobab je na 
glavo obrnjeno drevo, njegova krošnja ima obliko korenin, 

prav tako je deblo povsem svojevrstne oblike in je eno 
največjih dreves. Deblo je v notranjosti votlo, običajno je 
v njem zaloga vode in domačini jo koristno uportabljajo. 
Kljub zalogi vode je drevo večji del leta brez listja. To 
požene malo pred deževnim obdobjem in takrat tudi 
prične cveteti. Cvetove oprašijo netopirji, ki tudi prespijo 
na teh neobičajnih drevesih. Po oprašitvi se razvijejo do 
pol metra veliki rjavi, zeleni ali temni plodovi. Plodovi so 
trdi, polni drobnih dlačic, ki varujejo sadež pred škodljivci. 
Sadež v naših rokah daje prijeten žametni občutek in 
toplino, a ga ni dobro preveč občudovati, povzroči lahko 
draženje kože. Semena v sadežu imajo močan okus po 
karameliziranih hruškah. Sezona za obiranje se prične v 
decembru in traja vse do začetka deževne dobe v aprilu. 
Ko sadež dozori, se na drevesu naravno posuši in nato 
s časom odpade. Lupino očistijo dlačic, odkupuje jih 
farmacija in kozmetična industrija, domačini pa iz njih 
delajo kvalitetno milo. Celotno drevo opičjega kruhovca 
je uporabno: lubje in korenine za zdravila, vrvi in tkanino, 
mladi listi za prehrano ljudi kot okusna solata. Posušeno 
listje se drobi v moko, ki se uporablja za gostilo.
Baobab ali opičji kruhovec je znan po visoki vsebnosti 
vitamina C, ki je življenjsko pomemben, je močan 
antioksidant in ščiti naše telo pred prostimi radikali. 
Baobab je še posebej pomemben za ljudi, ki ne uživajo 
dovolj svežega sadja. Poleg tega vsebuje vitamin B2, ki 
je izredno pomemben za rast, obnovo živčnega sistema, 
oči in kože. Vitamin B3, pomembno sodeluje pri različnih 
metaboličnih procesih. Vsebuje še linolno kislino, kalcij, 
kalij in druge elemente. V baobabu je zadostna količina 
topnih in netopnih vlaknin; te se v telesu ne absorbirajo in 
tako pri rednem uživanju preprečujejo zaprtje. Pomagajo 
tudi pri hujšanju, pospešujejo odvajanje in povečujejo 

V

Zmagovalna ekipa se pripravlja na kuhanje in pripravo 
prostora.

Dr. Zerzer pripravlja meso za ričet.

Prijetno presenečenje tokratnega srečanja so bili mladinci 
s Slemena, ki so se izkazali za prave mojstre v kuharski 
veščini priprave jedi na odprtem ognju. Užitek je bil 
gledati, kako so delovali kot ekipa, s svojim načinom dela 
so bili za vzgled vsem prisotnim. Na koncu so zasedli tretje 
mesto, a jih že naslednjič vidimo veliko više. Vsekakor jih 
bomo opozorili, da naj pripravijo svojo specialiteto v veliko 
večji količini, da je ne bo zmanjkalo že pred razglasitvijo 
rezultatov.

Mladi Slemenčani so navdušili s svojim golažem. Ali je 
Bojan prišel k njim po nasvet?

Srečanje z zamejskimi Slovenci ne bi bilo uspešno, če ne bi 
bila na njem bila naša akademkinja prof. dr. Zinka Zorko. 
Lepo je gledati s kakšnim veseljem jo sprejmejo medse 
prijatelji iz zamejstva. Vse kaže, da je bolj njihova kot naša. 
Zamejci jo spoštujejo in nadvse cenijo njeno delo, v našem 
okolju smo pa nekam zadržani, nekateri pa tudi ne vedo 
za njen neizmerni prispevek za obstoj slovenske besede. 
Zaradi nje in njej podobnih lahko ponosno rečemo: 
»SLOVENEC SEM«.

Prispevek: Janez URBAS
Foto: Franjo VOLMAJER
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LETNA RAZSTAVA ROČNIH DEL

ako kot vedno doslej smo tudi letos, tokrat že 
šestnajstič, opravile našo prijetno dolžnost in 

razstavile naša ročna dela.

Tudi vreme nam je bilo izredno naklonjeno, saj so sončni 
žarki božali vse nas v avli, kjer smo kot običajno priredili 
tudi kratek kulturni program.

Vemo, da boste rekli: »Lastna hvala se pod mizo valja«, 
pa vendar, letošnji kulturni program je bil malo drugačen, 
malo krajši, zato pa globlji in s tem tudi bogatejši. Upam, 
da se vsaj nekaj udeležencev strinja z mojim mnenjem. 
Poleg običajnega nagovora, prisrčnega pozdrava vsem 
prisotnim, posebej še podžupana Zdravka Dolinška in 
Zvezdane Ramšak z Javnega sklada, so nam proslavo 
čudovito popestrili naši že znani in neznani umetniki: 
Urška na klavirju (cvetje v jeseni), Nuša na violončelu 
(mazurka) s spremljavo Karmen in Jelka Pišek, ki je ganljivo 
zapela Belinijevo arijo in Ipavčevo skladbo (Zašlo sonce za 
gore). Da, res je, zaslužile so si velik aplavz. 

T

količino blata ter s tem dajejo občutek sitosti. Učinki 
baobaba so lahko primerljivi učinkom aspirina. Uspešno 
znižuje temperaturo in blaži bolečino.
Baobab se uporablja v prehrani v prahu ali pa raztopljen 
v vodi in drugih napitkih. Tradicionalno baobab uživajo 
ženske ob nosečnosti in kot dodatek k prehrani dojenčka. 
Prah se lahko raztopi tudi naravnost v mleku, smootiju, 
jogurtu ali sadnem soku. Dodajajo ga v testo za kruh, torte, 
biskvite, saj je odlično nadomestilo za kalijev bitartrat, ki ga 
uporabljajo komercialno, da postane testo mehkejše. Prah 
baobaba lahko uporabimo tudi v kozmetične namene, 

zmešamo ga z vodo, nanesemo na kožo in počakamo, da 
koža vpije hranilne snovi. Ko se maska posuši, jo speremo 
z vodo.
Baobab ima 15-krat več vitamina C kot oranže, 5-krat več 
kalija kot banane, 3-krat več antioksidantov kot borovnice, 
2-krat več kalija kot jogurt, ima veliko dietetičnih vlaken 
(še posebej pektina), ima vseh 8 pomembnih aminokislin, 
ki jih naše telo potrebuje za vzdrževanje prebave, ima 
veliko vsebnost bakra in magnezija.
In kakšne so izkušnje z uporabo baobab praška? Najboljši 
rezultati so se pokazali pri najmlajših, zlasti v obdobju 
prehladnih in gripoznih obolenj, saj tisti, ki so preventivno 
uživali baobab, niso zboleli oz. so vse skupaj prenesli z 
veliko manj težavami. Dobri rezultati se kažejo tudi pri 
starejših, katerim se poveča vitalnost in izboljša počutje.
Zaradi prodaje baobab praška se lahko zaposli na tisoče 
revnih družin v podeželski Afriki. Otroci so se lahko 
pričeli šolati, družine so si postavile skromne hiše. Ker so 
prenehali podirati drevo baobaba, so obvarovali biotsko 
raznovrstnost ter ustavili krčenje gozdov.

Pripravil: Janez URBAS
                                          Foto: fotorizmal

Baobab, (slika prevzeta s fotorizmal.com)
Predsednica Zdenka Brunšek je v svojem poročilu preletela 
vse naše dejavnosti v času enega leta, poročala o naših 
udeležbah na razstavah v drugih društvih, o različnih 
medsebojnih sodelovanjih, omenila je tudi, da smo na 
Mednarodnem festivalu vezenin v Velenju prejeli tretjo 
nagrado za naj zaveso vezeno na starem lanenem platnu 
(o tem smo že poročali).
Ni pozabila omeniti tudi naših zvestih sponzorjev za 
nesebično pomoč in se jim je ob tej priliki lepo zahvalila, 
saj nam s svojimi prispevki močno olajšajo organizacijo in 
izvedbo razstave. Prav tako se je zahvalila g. podžupanu 
Zdravku DOLINŠKU za zelo spodbudne besede in pohvale 
za naše delo. Pri tem pa smo se najbolj razveselile novice 
o gradnji Doma kulture v Selnici, kjer naj bi tudi Marjetice 
dobile svoj prostor.
Nato smo vse obiskovalce povabile na ogled naše razstave, 
kjer smo tudi letos kot že kar nekaj let skupaj z našimi 
ročnimi deli razstavile nekaj predmetov iz časov naših 
dedkov in pradedkov. Tokrat smo prikazale star denar, razne 
blagajne, hranilnike, skrinjice, denarnice, mošnjičke,…, 
katere so nam zaupali naši zbiratelji, ki skrbijo, da naša 
dediščina ne bo šla nikdar v pozabo.

Pa ne samo zato, opazile smo namreč, da marsikateri 
ženi, dekletu, hčeri uspe privabiti na razstavo tudi svoje 
spremljevalce in da se mogoče ne bi morda dolgočasili 
med mizami z ročnimi deli, imajo možnost ogleda naših 
starih izbranih predmetov.

Po razstavi smo pogledali tudi v našo knjigo vtisov in tudi 
letos smo kot že tolikokrat doslej dobile lepe pohvale 
za pogrinjke, zavese, prte, klekljane izdelke, pletenine, 
oblačila, vezenje na starem lanenem platnu. Kar nekaj 
žensk je vprašalo, kje smo nabavile to platno, ki je staro 
več kot sto let. Z veseljem smo povedale, da nam ga je 
podarila Marija Pogačnik iz Selnice. Zelo smo hvaležne njej 
in tudi njenemu nečaku, ki nam ga je posredoval.

Po vsej verjetnosti bodo tudi letos Novice izšle še pred 
božičnimi in novoletnimi prazniki, zato mi dovolite, da v 
imenu vseh Marjetic in seveda tudi v svojem imenu želim 
vse lepo in samo dobro v letu, ki prihaja.

Besedilo: F. OSTERC
Foto: A. RIŽNAR
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OSEBNO DOPOLNILNO DELO IN 
KRATKOTRAJNO DELO

ostikrat omenjamo svetega Huberta kot zavetnika 
lovcev. Čeprav je vedenje o njem še vedno dokaj 

slabo, tokrat o njem ne bom pisal. O sv. Hubertu je bilo 
dovolj zapisanega v prejšnjih prispevkih o skupnih lovih in 
druženju selniških in duhovskih lovcev. Naj povem le to, da 
je sv. Hubert tudi zavetnik mesarjev, krznarjev, strugarjev, 
optikov, kovinarjev, livarjev, izdelovalcev matematičnih 
naprav, matematikov in izdelovalcev kraguljčkov, lovskih 
psov, varuje proti pasjemu ugrizu, steklini, kačjemu piku, 
proti strahu pred vodo. In če se malo pošalim: prav to 
zadnje – zaščita pred strahom pred vodo nam je pri 
tokratnem lovu prav prišla, saj nas je močan dež pošteno 
namočil.

HUBERTOVA MAŠA IN DRUŽENJE 
DVEH LOVSKIH DRUŽIN

D

 času, ko je zelo težko najti zaposlitev se zdi 
pomembno poznati vse tiste z zakonom določena 

možnosti, ki posameznikom omogočajo dodatna ali pa 
celo edina finančna sredstva za preživetje. 
Eden izmed zakonitih načinov opravljanja pridobitne 
dejavnosti je t.i. OSEBNO DOPOLNILNO DELO.
Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno 
(Uradni list RS, št. 36/2000, 118/2006, 12/2007-UPB1, 
29/2010, 57/2012, 21/2013-ZUTD-A, v nadaljevanju: 
ZPDZC) v 12. členu obravnava osebno dopolnilno delo, 
podrobneje pa v Pravilniku o delih, ki se štejejo za osebno 
dopolnilno delo (Uradni list RS, št. 30/02, v nadaljevanju: 
pravilnik). 
Za osebno dopolnilno delo se šteje, kadar posameznik 
osebno sam opravlja dela pomoči v gospodinjstvu in njim 
podobna dela, nabira in prodaja gozdne sadeže in zelišča 
ter opravlja druga manjša dela, in sicer pod pogojem, 
da posebni predpisi ne določajo drugače. Za osebno 
dopolnilno delo se šteje tudi, kadar posameznik osebno 
sam izdeluje izdelke domače in umetne obrti, za katere 
ima pridobljeno ustrezno strokovno mnenje Obrtne 
zbornice Slovenije (OZS). 
Takšno delo lahko opravlja posameznik, ki je brezposeln, 
zaposlen ali pa upokojenec in iz tega naslova na letni ravni 
ne presega dohodkov minimalne letne plače iz preteklega 
leta. Za leto 2012 je to 8.977,20 EVR.

SEZNAM DEL, KI SE ŠTEJEJO ZA OSEBNO 
DOPOLNILNO DELO:
A) Dela pomoči v gospodinjstvu in njim podobna dela, 
nabiranje in prodaja gozdnih sadežev in zelišč ter druga 
manjša dela:
1. občasna pomoč v gospodinjstvu in pomoč pri 
vzdrževanju stanovanja, hiše, počitniške hiše in podobno 
ter vzdrževanje
pripadajočih zunanjih površin ter delo na kmetiji;
2. občasno varstvo otrok in pomoč starejšim, bolnim in 
invalidom na domu;
3. izdelovanje različnih izdelkov, ki jih je možno izdelovati 
na domu pretežno ročno ali po pretežno tradicionalnih 
postopkih (spominki, dekorativni predmeti, tradicionalna 
orodja, posoda, glasbila, sveče, razni drugi galanterijski 

predmeti in izdelki, predmeti za osebno uporabo ipd.) ter 
prodaja teh izdelkov;
4. nabiranje in prodaja gozdnih sadežev in zelišč;
5. mletje žita ter žganje apna in oglja na tradicionalen 
način;
6. občasno lokalno vodenje skupin in posameznikov ter 
prevozi na tradicionalen način.

B) Izdelovanje izdelkov domače in umetne obrti ter 
prodaja izdelkov domače in umetne obrti, ki so izdelani 
iz naslednjih materialov:
1. glina in keramika;
2. steklo;
3. volna, bombaž, lan, konoplja in druga naravna vlakna;
4. šibje, ličje, trsje, slama;
5. les;
6. živila;
7. vosek;
8. naravno usnje;
9. kovina;
10. kamen.

Pogoj, da se izdelava izdelkov domače in umetne obrti iz 
navedenih materialov šteje za osebno dopolnilno delo, 
je predhodno pridobljeno pozitivno mnenje strokovne 
komisije Obrtne zbornice Slovenije, da je določen izdelek 
predmet domače in umetne obrti (mnenje strokovne 
komisije: 53,41 EVR.)
Posameznik, ki želi opravljati osebno dopolnilno delo, 
mora takšno delo prijaviti upravni enoti, na območju 
katere ima stalno oziroma začasno prebivališče. To stori z 
obrazcem, ki se imenuje »Obrazec priglasitve opravljanja 
osebnega dopolnilnega dela (tu bo link za obrazec)«.
Če je priglasitev popolna, vpiše upravna enota 
posameznika, ki želi opravljati osebno dopolnilno delo, 
v 8 dneh po prejemu popolne priglasitve v seznam 
zavezancev, ki opravljajo osebno dopolnilno delo, in mu o 
tem v nadaljnjih 8 dneh izda potrdilo. 
Posameznik mora priglasitev sprememb ter priglasitev 
prenehanja opravljanja osebnega dopolnilnega dela 
opraviti v 8 dneh od spremembe oziroma prenehanja 
opravljanja osebnega dopolnilnega dela. 

Upravna enota v 8 dneh obvesti tržni inšpektorat, 
inšpektorat za delo, prometni inšpektorat in pristojni 
davčni urad o vpisu priglasitve ali spremembe in o izbrisu 
posameznika, ki opravlja osebno dopolnilno delo. 
Za priglasitev osebnega dopolnilnega dela se plača taksa v 
znesku 4,54 EVR.
Posameznik, ki opravlja osebno dopolnilno delo, mora 
pristojnemu davčnemu uradu do desetega v mesecu po 
preteku vsakega trimesečja (do 10. aprila za obdobje od 
januarja do vključno marca, do 10. julija za obdobje od 
aprila do vključno junija ...) dostaviti podatke o doseženih 
prihodkih iz preteklega trimesečja na predpisanem 
obrazcu. Natančnejša navodila v zvezi s tem so na voljo na 
sedežu ter spletni strani pristojnega davčnega urada RS.
Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno v 7. 
členu našteva dejavnosti oziroma dela, ki se ne štejejo 
za delo na črno. To so: medsebojna sosedska pomoč, 
delo v lastni režiji, nujno delo, humanitarno, karitativno, 
prostovoljno in dobrodelno delo in osebno dopolnilno 
delo. Osebno dopolnilno delo je obravnavano v 12. členu 
ZPDZC, podrobneje pa v Pravilniku o delih, ki se štejejo 
za osebno dopolnilno delo (Uradni list RS, št. 30/02, v 
nadaljevanju: pravilnik). Omenjeni zakon prav tako v 12.a 
členu opredeljuje KRATKOTRAJNO DELO, ki po omenjenem 
zakonu prav tako ne šteje za delo na črno.

Za kratkotrajno delo se šteje opravljanje dela v mikro 
družbi, zasebnem zavodu ali pri podjetniku z največ 10 
zaposlenimi, kadar jih opravlja zakonec ali zunajzakonski 
partner podjetnika ali lastnika oziroma solastnika 
gospodarske družbe oziroma zasebnega zavoda ali oseba, 
s katero je v sorodu v ravni vrsti do prvega kolena (otroci 
in starši), in traja največ 40 ur mesečno. Opravlja se lahko 
izključno brezplačno.
Kratkotrajno delo se mora opravljati v skladu s predpisi 
o delovnih razmerjih glede dela otrok, mlajših od 15 
let, delovnega časa, nočnega dela, odmorov in počitkov, 
varstva žensk, varstva delavcev, ki še niso dopolnili 18 let 
starosti, in predpisi o varnosti ter zdravju pri delu. 
To delo se lahko opravlja na podlagi predhodne prijave 
upravni enoti, kjer se delo opravlja. Prijava (prijava 
opravljanja kratkotrajnega dela – link) vsebuje navedbo 
osebe, ki bo delo opravljala, kraj in čas opravljanja dela 
ter izjavo o izpolnjevanju pogojev iz tega zakona. Upravna 
enota mora en izvod prijave nemudoma posredovati 
pristojnemu inšpektoratu za delo.
Za priglasitev kratkotrajnega dela se plača taksa v znesku 
4,54 EVR.
Za dodatna pojasnila smo vam na voljo v času uradnih ur 
ali na tel. št. 02 669 06 74.

Prispevek: Ksenija NOVAK – Upravna enota Ruše

V
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KOBANSKI KORENJAK 2013
 nedeljo, 27. 10. 2013, smo izvedli zaključek Kobanskega korenjaka za leto 2013 ( zbiranje vzponov s kolesom 
na Sveti Duh na Ostrem vrhu ). Kolesarke in kolesarji smo se zbrali ob 10:00 pri »Frasovi kapeli« ( za gostilno 

Bernarda v Selnici ob Dravi). Pot je potekala večinoma po novi Jabolčni poti, od Frasove kapele do hladilnice na 
Dobravski cesti, nato do Črešnjevca in naprej do Johanesa. Ob Dravi smo zavili proti elektrarni Fala, nato nazaj proti 
Črešnjevcu na igrišče za odbojko na Fali, kjer smo zaključili s podelitvijo majic in razglasili Kobanskega korenjaka za leto 
2013. Največ vzponov na Sveti Duh na Ostrem vrhu je nabral Srečko Partlič, in sicer 37. Na Duh smo se kolesarke in 
kolesarji povzpeli 280-krat. Prireditev smo zaključili s pogostitvijo in prijetnim druženjem.

ŠD Turbina – kolesarska sekcija
Fotografija in prispevek: Davor MARTINJAK

V

Sv. Hubert goduje 3. novembra. Takrat obhaja Lovska 
družina Vurmat Hubertovo mašo. Že kar nekaj let pa se 
maša sv. Huberta obhaja skupaj z Lovsko družino Boč na 
Kozjaku. Tudi letos je bilo tako. Devetega novembra so se 
lovci obeh družin zopet zbrali v farni cerkvi sv. Duha pri 
Sv. Duhu na Ostrem vrhu. Mašo je daroval župnik Franc 
PEČNIK. 

Po maši je sledilo kratko druženje na prostoru pred 
župniščem, kmalu nato pa skupni lov obeh družin. Vreme 
je bilo kar pravšnje za lov in po zboru pri Haričevi domačiji 
smo se odpravili na lov. Boginja lova Diana nam je bila 
letos zelo naklonjena in tokrat smo storili kar velik korak 
k znižanju populacije divjih prašičev in posledično s tem 
znižali verjetnost nastajanja novih škod na travnikih in 
v gozdovih. Letošnjega uspeha pri lovu nam ni mogel 
pokvariti niti močan dež, ki nas je na koncu »namočil do 
kože«. 

Vsekakor je bilo pomembno tudi druženje. Obe družini 
namreč pokrivata veliko večino območja Občine Selnica ob 
Dravi in razumljivo je, da tvorijo članstvo v obeh občanke 
in občani naše občine. Lova so se udeležili tudi gostje iz 
sosednje Avstrije, ki na koncu niso mogli skriti navdušenja 
nad dnem, ki so ga preživeli v naši družbi.
 
Letošnje srečanje smo lovci obeh družin zaključili s 
skupnim kosilom v lovskem domu LD Boč na Kozjaku. 
Kot že omenjeno, nam je bila letos boginja Diana zelo 
naklonjena. A to tudi tokrat ni bilo najbolj pomembno. 
Sproščeno vzdušje je botrovalo temu, da smo se še dolgo 
v večer zadržali v zelo prijetnem druženju.

Na koncu smo sklenili, da se prihodnje leto zopet srečamo. 
Takrat bomo gostitelji duhovski lovci LD Vurmat. 

Zapisal: Slobodan TATALOVIČ 
Fotografije: Slobodan TATALOVIČ

ŠPORTNO DRUŠTVO TURBINA
ODBOJKARSKA SEKCIJA - MOŠKI

ar nekaj krogov 3. državne odbojkarske lige je 
že za nami. Trenirati smo začeli sredi avgusta. Za 

fanti je veliko pretečenih kilometrov ter napornih fizičnih 
priprav. Tako lahko zdaj uspešno nastopajo na tekmah 
Državne lige. 

Treniramo trikrat na teden v telovadnici OŠ Limbuš, svoje 
znanje pa utrjujemo na trening tekmah, ki so dopolnilo 
treningom, vsaj enkrat na teden (Vuzenica, Fram, 
Maribor ). Na vse tekme se vozimo z lastnim prevozom. 
Ker je v dobro organizacijo odbojkarskega kluba Turbina 
vloženo veliko truda fantov in deklet na treningu, smo na 
tekmah, ki jih, žal, še vedno igramo kot gostje v Limbušu, 
razočarani, da nas ne pridete gledat , navijat in spodbujat, 
saj smo sami domači odbojkarji, ki si na tekmah želimo 
obiska in podpore Vas, Selničanov. Tradicija, najbolj 
obiskan in gledan šport na OI, dobre igre fantov in deklet, 
trud, ki ga vložijo za zmago na tekmi.. Naj vas vsaj eden 
od teh razlogov pritegne na naše tekme. Vašega obiska in 
podpore na tekmah bomo več kot veseli.
Športni pozdrav !

Besedilo in fotografije: 
Bojan LAZAR, trener članske ekipe OK TURBINA

K
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ŠPORTNO DRUŠTVO TURBINA
PLANINSKO - POHODNIŠKA SEKCIJA

a članice in člane Planinsko 
- pohodniške sekcije ŠD 

Turbina se počasi zaključuje še ena 
zelo uspešna sezona.
Spomladanska vztrajnost in pohodi po 
našem sredogorju so se obrestovali. 
Obiskali smo kraje in dosegli vrhove, 
ki jih večina članic in članov do sedaj 
še ni videla.
Pa pojdimo po vrsti. Po rednih 
pohodih na Žavcarjev vrh in Sveti Duh 
na Ostrem vrhu je ob 1. maju sledil 
tradicionalni pohod na Pečke ter malo 
kasneje tradicionalni binkoštni pohod 
na Sveti Duh na Ostrem vrhu, v začetku 
junija pa še tradicionalna udeležba na 
spominski svečanosti na Okrešlju v 
Kamniških Alpah v spomin na v vaji 
reševanja s helikopterjem smrtno 
ponesrečene gorske reševalce. Ob 
dnevu državnosti seveda nismo smeli 
manjkati na tradicionalnem pohodu 
na Areh.
Kondicijska pripravljenost je bila 
odlična in ob tradicionalnem 
kolesarjenju Kolesarske sekcije ŠD 
Turbina v Logu pod Mangartom je po 
težkem gorskem kolesarskem vzponu 
naslednji dan, to je 15. junija, sledil 
pohod do Krnskega jezera. Plan je 
bil priti samo do jezera, ker pa je bil 
tempo pohoda »ta pravi«, okoliška 
pobočja jezera pa še globoko pod 
snegom, ki je omogočal odlično, varno 
hojo, se je pohod nadaljeval. Večina 
članic in članov sekcije je prvič hodila 
po zasneženih pobočjih in orientacija 
je bila težja, kot so pričakovali. Vse 
markacije in smerokazi, ki poleti 
označujejo pot, so bili še pod snegom 

najbolj vztrajni opravili peš, drugi pa 
izkoristili udoben gondolski prevoz. 
Ob taborniški malici pred odhodom 
domov je bil sprejet soglasen sklep: 
sem še pridemo, in to pozimi na 
smučanje.

Za sprostitev in pripravo na naslednjo 
avanturo članice in člani sekcije 
seveda nismo smeli manjkati niti na 
tradicionalnem pohodu ob dnevu 
državnosti na Areh. Sledila je kratka 
pavza za družinski oddih na morju. 
Zelo kmalu smo se ponovno zbrali in 
se udeležili tradicionalnega pohoda 
na Lovrenška jezera in čez nekaj 
dni na Rdeči breg, ki ju v Lovrencu 
na Pohorju organizirajo v okviru 
Jezernikovih dnevov.
17. avgusta je nastopil dan za glavno 
turo te sezone. Po dolgih letih 
želj in pričakovanj večine članic in 
članov pohod na prečenje grebena 
Košut. Pot se je začela zelo zgodaj. Z 
avtobusom smo se odpeljali iz Selnice 
preko Avstrije in še v temi zapeljali 
skozi predor na Ljubelju. Od tu je 
manjša skupina pohodnikov pričela 
svoj pohod. Drugi so z avtobusom 
nadaljevali pot proti Tržiču in prijetno 
vožnjo končali na parkirnem prostoru 
pod kmetijo Matizovec. Naložili so 

in kmalu smo zašli preveč levo in prišli 
pod Batognico, enega izmed krajev 
najbolj krvavih bitk soške fronte v 1. 
svetovni vojni. Strmina je naraščala in 
kmalu smo spoznali, da brez ustrezne 
zimske opreme, to je cepinov, derez 
ter vrvi, vzpon ne bi bil več varen. Tudi 
pogled proti Krnskemu sedlu je kazal 
isto sliko. Obrnili smo se in se vrnili 
do koče pri Krnskem jezeru. Okrepčali 
smo se in sestopili v dolino. Za nami je 
bil čudovit dan in ob dobrotah z žara 
je sama po sebi zrastla ideja o turi za 
naslednji dan. 

Tokrat na Višarje. Zgodaj smo vstali, 
pospravili in počistili svoje začasno 
domovanje ter se preko prelaza 
Predel odpeljali v Italijo, na izhodišče 
pohoda proti Višarjem. Že na začetku 
poti je bilo vidno, da je pot precej 
obljudena. Ob cesti in kasneje stezi 
so stale kapelice križevega pota, na 
postajah, kjer so le-te manjkale, pa 
samo križi. Zanimivo! Sam prihod 
na vrh je takoj pokazal, da je bila 
odločitev prava. Čudovit razgled na 
idilično vasico in cerkvico v središču je 
bil res vreden ogleda. Sledil je obvezen 
ogled vasice, obisk romarske cerkve, 
skupinsko fotografiranje ob križu na 
vrhu in povratek v dolino. Povratek so 

ŠPORTNO DRUŠTVO TURBINA 
ODBOJKARSKA SEKCIJA - ŽENSKE

 pripravami na sezono 2013/14 smo pričeli že 
10. avgusta 2013, in sicer v Selnici. Čeprav se 

tekmovanja pričnejo konec septembra, je potrebna zelo 
dobra fizična priprava za naporno in dolgo sezono.
 Tekmovanja smo pričeli v septembru, in sicer v državnem 
prvenstvu mladink. Tekmovanje smo končali v drugem 
krogu, odigrali smo 6 tekem, od tega smo na 3 tekmah 
zmagali.
Tekmovanje v pokalu pri članicah smo pričeli prav tako v 
septembru. V prvem krogu smo premagali ekipo Mežice, 
žal pa je bila drugo ligaška ekipa Celja premočna ovira 
in smo tekmovanje zaključili v drugem krogu pokalnega 
tekmovanja.

zasedamo 3. mesto. Še vedno imamo možnost na zadnjem 
turnirju , da se uvrstimo v A ligo. Moram poudariti, da je 
ekipa starejših deklic ena najmlajših med nastopajočimi. 
Vidnejše rezultate pričakujemo v naslednjem letu. Prav 
tako smo en turnir organizirali v Selnici.
Tekmovanje v 3. državni odbojkarski ligi za ženske smo 
pričeli 12. oktobra. Žal moramo zaradi neustrezne dvorane 
v Selnici odigrati te tekme v OŠ Rada Robiča v Limbušu. 
Do sedaj smo odigrali 6 tekem. Uspešni smo bili 3-krat, 
vendar moramo poudariti , da smo v prvih tekmah imeli 
obilico smole, saj nas poškodbe oddaljujejo od boljših 
rezultatov. Na srečo pa so mlajše igralke, ki so zapolnile 
vrste pri članski ekipi, po začetnem strahu že ujele pravi 
ritem tekmovanja v članski kategoriji in so zaradi tega že 
vidni boljši rezultati, saj smo uspeli na zadnjih treh tekmah 
že zmagati.

Kot vidite, imamo pri OK Turbina polne roke dela, vendar 
nam to ni težko, saj smo izredno veseli, da spodbujamo 
otroke, mladino in tudi starejše, da radi prihajajo v 
telovadnico in v tem tudi uživajo.

Fotografije in besedilo: 
Danilo MAUČNIK, trener ženske ekipe OK Turbina

Tekmovanje državnega prvenstva za kadetinje se je pričelo 
konec septembra, kvalifikacijski turnirji so se končali, in 
sicer smo igrali 10 tekem na 4 turnirjih, eden izmed njih 
je bil odigran tudi v Selnici. Čestitamo kadetinjam, saj so 
od 6 tekem zmagale kar na 4 in se s tem uvrstile v A ligo 
državnega prvenstva kadetinj.
Tekmovanje državnega prvenstva starejših deklic smo 
pričeli v oktobru. Do sedaj smo odigrali 3 od 4 turnirjev in 

S Z
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a sončno nedeljo, 27. 
oktobra 2013, je Gradišče 

na Kozjaku dobilo novo pridobitev 
in sicer Muzej starega kmečkega 
orodja. Zasluga za to pridobitev 
gre predvsem lastnikoma kmetije 
Lampred, Ludviku Dojniku in Antoniji 
Račnik, kjer se muzej nahaja. 

Otvoritev je potekala ob zaključku 
projekta »Ureditev skednja za 
postavitev stalne razstave starega 
kmečkega orodja na kmetiji 
Lampred«, ki je sofinanciran od strani 
Evropskega kmetijskega sklada za 

OTVORITEV STALNE RAZSTAVE STAREGA 
KMEČKEGA ORODJA NA KMETIJI LAMPRED

N

si nahrbtnike in pot nadaljevali proti 
koči na Kofcah.
Pohodniki prve skupine smo se z 
naglavnimi lučkami napotili proti 
Koči na Ljubelju. Tu so nas pričakali 
prvi sončni žarki, ki so nakazovali lep 
sončen poletni dan. Tik nad kočo se 
nahaja stari mejni prehod, še iz časov 
Avstro - Ogrske. Mogočni spomeniki 
nakazujejo na mejo nekdaj velike, 
vsemogočne države. Po prečkanju 
mejnega prehoda, na srečo brez 
zapletov in kontrol dokumentov, 
smo se usmerili proti vrhu Košutnice. 
Pohodniki, ki so svojo vojaško 
obveznost v prejšnji državi odslužili 
na meji, so nas na hitro seznanili z 
oznakami na obmejnih kamnih in po 
oznakah pokazali potek meje. Zelo 
hitro nas je presenetila velika strmina 
poti. Na koncu vzpona je strmina 
narasla do te meje, da se je končala 
z železno lestvijo. Pa je bilo vredno 
truda! Na vrhu nas je pričakala 
prijetna ravnina s planšarskimi travniki 
in konji, ki so se brezbrižno pasli. Del 
poti so nas celo pospremili, do vrha 
Košutnice pa zaradi ozke in strme 
steze niso mogli. Na vrhu Košutnice 
smo si pripravili zaslužen zajtrk, po 
njem pa sestopili z vrha in se spustili 
pod steno Velikega vrha. Tu smo se 
opremili za vzpon po zavarovani poti. 
Ni bila pretežka, smo pa zato uživali 
v prekrasnih razgledih proti Julijskim 
Alpam. Vzpon je kar prehitro minil 
in kar naenkrat smo bili na vrhu. 
Precej hitreje, kot smo pričakovali. 
Pohodniki, ki so od koče na Kofcah 
krenili po južnem pobočju, so vrh 
Velikega vrha dosegli malo za nami. 
Na vrhu smo jim pripravili prijeten 
sprejem. Ker smo pred seboj imeli 
praktično še ves dan, smo si kljub 
vročini, ki je začela pritiskati, privoščili 
daljši počitek, potem pa se skupaj 
napotili proti Koči na Kofcah, kjer smo 

si rezervirali spanje. Popoldan smo 
preživeli v sproščenem pogovoru, 
igranju kart in, seveda, sončenju. Zelo 
hitro se je prikradla noč in potreben 
počitek. 

Za prvo skupino, ki je planirala 
nadaljevanje prečenja Košut do 
Košutnikovega turna, je bil konec 
spanja zelo zgodaj. Vstali smo še 
v temi in se z naglavnimi lučkami 
napotili proti Kofca gori. Tu so na nas 
obsijali prvi sončni žarki. Obsijani 
vrhovi Kamniških Alp so ponudili 
pravljični pogled in napovedali 
sončen in zelo vroč poletni dan. Ko 
smo se naužili lepot okoliškega sveta, 
smo pot nadaljevali do Kladiva, kjer 
je sledil zaslužen zajtrk. Pogled je kar 
sam splaval do koče na Kofcah. Druga 
skupina je prav takrat pričenjala svoj 
vzpon. Pogled na drobne postave, ki 
so se pomikale preko gorskih pašnikov, 
so nam pokazale pravo dolžino poti, 
ki smo jo že opravili. Časa za uživanje 
ni bilo veliko, saj je bil glavni del poti 
še pred nami. Pot smo nadaljevali 
preko Pungartske gore, Tegoške gore, 
Užnika, Breitkopfa, Ostrvi in se vse 
bolj bližali najvišjemu cilju tega dne, 
Košutnikovem Turnu. Hoja po grebenu 
je pokazala, kako strmi so ti vrhovi 
na severni, avstrijski strani. Stene 

so ponekod celo navpične. Južna 
pobočja teh hribov na naši strani pa 
so porastla s travami in so kljub suši 
kazala prijeten pozelenel pogled. Ob 
poti smo občudovali pohodnike, ki 
so se na vrh Cijajnika vzpenjali po 
zavarovani »ferati«. Z jeklenicami in 
klini zavarovane navpične stene so 
ponujale nepozabne užitke hoje nad 
prepadi in strmimi žlebovi. Hitro je 
padla odločitev: tudi ta stena bo v 
naslednji sezoni videla marsikoga od 
nas. Ob občudovanju okoliških lepot 
smo se kar naenkrat znašli pri križu na 
Košutnikovem Turnu. Sledilo je kosilo 
in obvezno fotografiranje ter sestop 
proti dolini. Sledili smo slabo vidni, 
prej lovski kot planinski stezici. Ko 
se je ta po kakšni uri sestopa pričela 
zopet vzpenjati, nismo bili čisto 
prepričani, da smo na pravi poti. Strm 
vzpon nas je precej utrudil, kazati so 
se začele posledice hude vročine in 
celodnevne izpostavljenosti soncu. 
Pričelo nam je zmanjkovati tekočine. 
Pili smo jo vse redkeje in še to po 
kapljicah. Težave so se malo omilile, 
ko se je steza toliko spustila, da smo 
prišli do prvih dreves in sence. Po 
prijetni hoji pod mogočnimi drevesi 
smo prečkali planino Pungart, kjer pa, 
na žalost, nikjer ni bilo tekoče vode. 
Zato pa smo bili toliko bolj veseli, ko 
smo po še eni uri hoje na planini Šija 
ob planšariji zagledali pipo in kamnito 
zajetje. Prijazni gospodar nam je 
ponudil celo pivo pa tudi enolončnica 
je bila na voljo. Pa vseeno, voda, in 
to v veliki količini. Nato je sledila še 
ura hoje do koče na Kofcah. Tu so nas 
pričakali pohodniki druge skupine, ki 
so s Kladiva sestopili preko Žrela. Ker 
je bila njihova pot krajša, so čas, ki so 
ga imeli, ko so čakali na nas, izkoristili 
za prijeten počitek in sončenje. 
Po krajšem počitku in obveznem 
fotografiranju z oskrbniki je sledil še 

spust do parkirnega prostora pod 
kmetijo Matizovec. Ob misli, da smo v 
prvi skupini dosegli 10 vrhov, od tega 
kar 8 višjih od 2000 metrov, smo bili 
zelo zadovoljni.

Pot domov je v prijetnem in veselem 
vzdušju na avtobusu družbo 
spodbudila k načrtovanju vzponov za 
naslednjo sezono. Padla je odločitev: 
Triglavska jezera! Najprej brez vzpona 

na vrh Očaka, potem pa vse bolj tudi z 
vzponom na vrh. Bomo videli!
Z osrednjim vzponom sezone pa se 
pohodniška aktivnost ni končala. 
Nekatere članice in člani sekcije so se 
povzpeli še na Raduho in Kamniško 
sedlo. Le vzpon na vrh Triglava je 
zaradi poslabšanja vremena odpadel. 
Pa nič za to, bo pa naslednje leto slajši.
Samo malo še manjka do zaključka 
letošnje sezone. Vremenoslovci 
menda napovedujejo bel božič in 
novo leto. Končno! Mogoče pa nam 
bo po dolgem času zopet uspel nočni 
zimski božični vzpon na Sv. Duh na 
Ostrem vrhu. Ob baklah, seveda!
Načrti za naslednjo sezono so v sekciji 
veliki. Bomo videli, kaj bo pokazalo 
zdravje in psihofizična pripravljenost 
članic in članov sekcije ter, seveda, 
kakšne bodo vremenske razmere. 
Veliko planinskih užitkov v prihajajoči 
sezoni.

Besedilo in fotografije: 
Zdravko MARIN
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razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje. Projekt se 
izvaja preko Lokalno akcijske skupine Jabolko. 

Zbirka razstavljenih predmetov se nahaja v dveh razstavnih 
prostorih. Glavni razstavni prostor je na skednju, kjer so 
razstavljeni večji kosi stare kmetijske mehanizacije. Drugi 
razstavni prostor se nahaja v preši, kjer sta v zunanjih 
prostorih razstavljena mlin za mletje žita in preša. V 
kamrici, v istem poslopju, se nahajajo drobno orodje in 
pripomočki, ki so jih v preteklosti uporabljali na kmetiji ob 
različnih opravilih. 

Razstava je vsekakor vredna ogleda, saj nas popelje 
nekaj desetletij nazaj, ko ljudje še niso poznali orodij in 
pripomočkov na motorni ali električni pogon. 
 
Otvoritev so popestrili Ljudski godci iz Gradišča na 
Kozjaku in Janja Viltužnik z recitalom Pavčkove pesmi. V 
uvodu je zbrane pozdravil podžupan Občine Selnica ob 
Dravi g. Zdravko Valentin Dolinšek. Muzej so s prerezom 
traku slavnostno odprli lastnik kmetije g. Ludvik Dojnik, 
podžupan g. Zdravko Valentin Dolinšek in predsednica 
Turističnega društva Selnica ob Dravi ga. Ivanka Frešer.

Po otvoritvi in ogledu je sledila pogostitev, ki jo je delno 
pripravilo Turistično društvo Selnica ob Dravi, ki je partner 
pri projektu. Pri pogostitvi seveda ni manjkal kmečki 
pridih in za to je poskrbela ga. Antonija Račnik z domačo 
kislo juho in domačim kruhom, ki ga peče sama in ga 
ob sobotah prodaja na tržnici v Selnici ob Dravi zraven 
preostalih domačih kmečkih dobrot, kot sta domači sir in 
domače mleko.

Ob koncu dneva smo bili organizatorji mnenja, da je odprtje 
obiskalo več ljudi, kot smo prvotno pričakovali. Raznolika 
populacija obiskovalcev z vseh strani Dravske doline si je 
z zanimanjem ogledovala zbirko starega kmečkega orodja. 
Velik obisk otvoritve je potrdil naš vloženi trud in energijo, 
ki smo jo vložili pri realizaciji projekta. 

Muzej si je mogoče ogledati po predhodnem dogovoru z 
lastnikom po telefonu: 02 876 06 24, GSM: 031 404 573 
ali e-pošti: kmetija.lampred@gmail.com

Besedilo in fotografije: Andrej TACER

MEDDRUŠTVENO TEKMOVANJE 
»IGRE PO NAŠE«,
21. SEPTEMBRA 2013 OB 10. URI PRED GASILSKIM DOMOM PGD SMOLNIK

ruštvo upokojencev Smolnik je bilo to leto 
organizator že tradicionalnega meddruštvenega 

tekmovanja »IGRE PO NAŠE«. Na tekmovanje so povabili 
DU Selnica ob Dravi in DU Fala. Vsako povabljeno društvo 
je sodelovalo z moško in žensko ekipo.
Upravni odbor DU Selnica ob Dravi se je na 2. redni seji dne 
29. avgusta 2013 seznanil s programom tekmovanja in s 
pravili iger. Člani UO smo ugotovili, da je pomen aktivnega 
vključevanja naših upokojencev v naše aktivne sekcije 
zelo slab. Člani UO smo si bili po razpravi enotni, da je 
potrebno v naše aktivnosti (šport, kartanje, pohodništvo, 
kegljanje, izletništvo in še kaj) vključiti čim več članov 
našega društva. Pripraviti je potrebno več »Družabnih 
srečanj« z našimi upokojenci. 
Za vodje ekip DU Selnica ob Dravi so bili imenovani:
•  za vodjo celotne ekipe in moško ekipo je bil imenovan 

Vlado Sabolek – podpredsednik društva,
•  za žensko ekipo je bila imenovana Avrelija KOTNIK – 

tajnica društva,
•  za sodnika pa je bil imenovan Dani KAJZER - vodja 

športne sekcije.                                                                   
Moško ekipo so zastopali: Franc KAJZER, Ivan KOČUNIK, 
Slavko ROBIČ, Rajko CEPEC, Janko JESENEK, Martin ČEPE, 

Srečko HLADE, Peter PAJTLER, Vojko PERUŠEK, Viktor MAG-
ERL, Drago KOTNIK, Bogdan HACIN in Ivan KARČOVNIK.
Žensko ekipo so zastopale: Dragica JESENEK, Jožica 
KARČOVNIK, Marija NAMESTNIK, Mirjana PAJTLER, Milena 
VOLMAJER, Vlasta JELEN, Tinka PERUŠEK, Cilka JARC in 
Marica ČOH.
Naši ekipi (moška in ženska), sodnik, vodja ženske ekipe in 
vodja moške ekipe smo se na prireditvenem prostoru zbrali 
že malo po deveti uri. Tekmovalke in tekmovalci so vadili 
posamezne igre, vodje ekip pa smo izžrebali vrstni društev, po 
katerem bodo tekmovali. Rezultat žrebanja je bil naslednji:
 PRVA tekmuje : FALA.
 DRUGA tekmuje : SELNICA OB DRAVI.
 TRETJI tekmuje : SMOLNIK.
 Vodje ekip smo se dogovorili o vrstnem redu iger:
  I.  PIKADO.
  II. METANJE GASILSKE VRVI V CILJ.
 III. METANJE ŽOGE NA KOŠ.
 IV. ŽAGANJE HLODA.
  V. STRELJANJE ŽOGE V GOL.
 VI. RUSKO KEGLJANJE za PREHODNI POKAL.
 

D
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Vse igre so enakovredne. Prvo mesto dobi 15 točk, drugo 
mesto 10 točk in tretje mesto 5 točk.
Predsednica Društva upokojencev Smolnik ga. Milica 
KOSI je vse udeležence (tekmovalce in navijače) prisrčno 
pozdravila, zaželela čim boljše rezultate in prijetno počutje 
kljub nič kaj lepemu vremenu.
Tekmovanje je potekalo po dogovoru in dokaj hitro. Po 
dobrih dveh urah tekem je že bilo na tabli ( glej sliko) 
videti neuradne rezultate. Sodniki so še enkrat pregledali 
rezultate posameznih iger. Med tem časom so nam 
organizatorji postregli dobro hrano in pijačo.

Sledila je slavnostna razglasitev rezultatov tekmovanja in 
podelitev pokalov:
MOŠKI :   ŽENSKE:
 PRVO MESTO: SELNICA  PRVO MESTO: SMOLNIK
(80 točk)   (65 točk)
DRUGO MESTO: SMOLNIK  DRUGO MESTO: SELNICA
(65 točk)   (55 točk) 
 TRETJE MESTO: FALA   TRETJE MESTO: FALA
(45 točk)    (40 točk).

Prehodni pokal v ruskem kegljanju je osvojila ekipa DU 
SMOLNIK.
Vsem sodelujočim se je zahvalil g. Anastazij MUZLOVIČ in 
nam zaželel obilo zdravja, čim več takšnih ali podobnih 
druženj in nas povabil na tekmovanje v letu 2014, ko bo 
organizator DU FALA. 
 Člani ekipe DU Selnica ob Dravi smo druženje nadaljevali na 
Slemenu, kjer je KID Janeza Urbasa pripravil tradicionalno 
srečanje z našimi zamejskimi Slovenci iz Italije, Avstrije 
in Madžarske. Pot smo nadaljevali do »Starega Kovača«, 
zaključili pa v novem lokalu »Pica-žar MARJANA« v Selnici 
ob Dravi.

VEČ EKIP BO, LEPŠE NAM BO!
Pripravil: Vladimir SABOLEK

Foto: Vladimir SABOLEK

13. SVETOVNI FESTIVAL PRAŽENEGA 
KROMPIRJA - MONOŠTER 2013 –

o planu izletov DU Selnica ob Dravi smo imeli16. 
marca 2013 prvi izlet v Prekmurje in Porabje. V 

središču Porabja; v Monoštru nas je pozdravil in sprejel 
predsednik Zveze Slovencev na Madžarskem g. Jože 
Hirnök , ki nas je na koncu našega srečanja povabil na 
13. svetovni festival praženega krompirja (SFPK). Festival 
bodo pripravili Porabski Slovenci 7. septembra 2013 v 
Monoštru. Udeleženci izleta smo se za povabilo zahvalili 
in obljubili, da se bomo festivala udeležili v čim večjem 
številu.

Na seji UO DU Selnica ob Dravi 28. marca 2013 sva bila 
za organizacijo prevoza v Monošter zadolžena Jože 
Kojzek in Vlado Sabolek. V začetku avgusta sva pričela z 
aktivnostmi za obisk festivala v Monoštru. Jože Kojzek je 
uredil vse potrebno za prevoz (avtobus), tako, da smo se 
7. septembra odpeljali v Monošter. Pot je bila malo daljša, 
kot je bilo načrtovana. Z nami so potovali tudi člani KUD 
Arnolda Tovornika – Cerkveni pevski zbor Sv. Marjete.

Med vožnjo sem udeležence seznanil s programom 
festivala in s samim krajem Monošter. Kot veleva tradicija, 
se SFPK pripravi prvo soboto v septembru, letos je to bilo 
7. septembra. Posebnost letošnjega festivala je bila, da se 
je uspešno priključil vsakoletnemu praznovanju Porabskih 
Slovencev. Festival se je odvijal na Glavnem trgu v centru 
Monoštra., kjer se je zbralo več kot 50 ekip pražilcev . Med 
pražilci so bile tudi ekipe iz naše občine: Društvo kmetic 
Gradišče na Kozjaku, Društvo podeželskih žena in deklet 
Selnica ob Dravi in Turistično društvo Selnica ob Dravi.               
                                             
Slavnostna otvoritev je bila s fanfarami Lesenih rogistov in 
pozdravnimi nagovori v madžarskem in slovenskem jeziku. 
Ob 12. 47 uri je topovski strel (slika) naznanil začetek 
pokušine praženega krompirja. Poizkušanje, druženje 
in pohajkovanje po prireditvenem prostoru se je ob 
kulturnem in folklornem programu zaključilo nekaj pred 
15. uro.

P

Festival se je zaključil z zahvalo Monoštru in predajo 
festivalske zastave organizatorju
14. SFPK leta 2014. Zastavo so prejeli predstavniki Gorenje 
Vasi iz Občine Gorenja Vas – Poljane, ki leži ob reki Poljanska 
Sora. Po predaji zastave smo organizatorju 14. festivala 
čestitali, ti pa so nas že povabili na 14. festival praženega 
krompirja, ki bo 6. septembra 2014. Za povabilo smo se 
jim zahvalili in obljubili, da se naslednje leto tudi vidimo.

Pražilci praženega krompirja imajo tudi svojih deset 
zapovedi. Za nas obiskovalce je najbolj pomembna 
zadnja, deseta zapoved:
•  Naredite dobro delo. Festival praženega krompirja 

je samo prijetno druženje in zabava in ni nikakršna 
klasična komercialna veselica. 

Pražen krompir in vse, kar so ponujali pražilci, se je delilo 
brezplačno. Med druženjem sem srečal tudi g. Jožeta 
Hirnöka, ki se mi je zahvalil za naš obisk.
Na poti proti domu smo se še ustavili v kraju Grad na 
Goričkem, vendar zaradi pozne ure ogled gradu ni bil več 
možen.

Prispevek: Vlado SABOLEK
Foto: Vlado SABOLEK
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IZLETI DU SELNICA OB DRAVI V LETU 2013

 začetku leta smo vsi člani DU Selnica ob Dravi 
prejeli predlog za 5 rednih izletov v letu 2013. 
Vsi izleti so bili ob sobotah.

16. marca smo se napotili v Prekmurje in 
Porabje. 

Pot nas je vodila mimo Lenarta do Petanjcev z vmesnim 
postankom za osvežitev in kavo. V Petanjcih smo si ogledali 
še zasnežen Vrt spominov in tovarištva, ki ga je osnoval 
pokojni dr. Ivan Vanek Šiftar (1919-1999). Po njem se 
imenuje tudi Šiftarjeva fundacija. Danes je Vrt svojevrstni 
naravni in kulturni spomenik, park pa je posvečen vsem 
mrtvim borcem proti fašizmu in nasilju, živim pa v stalni 
opomin. Naš vodnik je bil g. Marjan Šiftar, ki se je spomnil 
na leta 1984 – 1987. Takrat je veliko sodeloval z g. Albinom 
Arnušem, ki je bil takrat pionir izgradnje kabelske televizije 
v Selnici ob Dravi in Rušah.
Po ogledu smo se odpeljali mimo Murske Sobote na 
Goričko. V vasi Selo na zarobju Goričkega smo si ogledali 
rotundo – kapelo Sv. Nikolaja iz 13. stoletja. Po legendi 
naj bi sprva pripadala templarjem, a je resnica o tem še 
vedno zapredena v kopreno skrivnosti. Okroglo svetišče je 
odličen preostanek arhitekturno domnevno obsežnejšega 
stavbnega kompleksa. Kapelo krasijo zelo stare večplastne 
poslikave. Podobna rotunda je tudi na Spodnji Muti ob 
izlivu reke Bistrice v Dravo. Sledila je malica iz prtljažnika 
avtobusa. Po okusni malici in dobri kapljici smo se odpeljali 
do Ratkovcev, kjer smo obiskali medičarko go. Jožico Celec. 

Predstavila nam je naporno delo medičarjev, še teže pa 
je izdelke iz medu prodati. Z medičarskimi izdelki smo se 
posladkali in jih lahko tudi kupili.
V zgodnjem popoldnevu smo pot nadaljevali preko 
goričkih gričev na madžarska tla. Peljali smo se po Porabju 
vse do Monoštra, središča Porabskih Slovencev. Monošter 
je mesto z 8881 prebivalci (2010) ob reki Rabi na skrajnem 
zahodu Madžarske tik ob meji z Avstrijo in okrog 10 km  
severno od meje s Slovenijo na Goričkem. Mesto leži v 
Železni županiji in velja za središče Slovenskega Porabja, 
predvsem kot posledica priseljevanja slovenskih delavcev 
iz vasi južno od mesta (Slovenske vesi, Sp. in Zg. Senika). 
Okoli mesta živijo tudi pripadniki nemške manjšine. Simbol 
mesta je tretja največja baročna cerkev in pripadajoči 
samostan, ki smo si ju tudi z veseljem ogledali. O zgodovini 
cerkve in o Monoštru nam je povedal g. Jože Hirnök, 
predsednik Slovenske zveze na Madžarskem. Sledil je 
sprehod po mestu in ogled prenovljenega Etnografskega 
muzeja, ki se nahaja ob zapuščeni železarni. Obiskali 
smo še sedež kulturnih organizacij Porabskih Slovencev v 
Slovenskem domu, v sklopu katerega je tudi hotel Lipa. V 
dvorani doma smo si ogledali film o življenju in položaju 
naših sonarodnjakov prek meje. Kosilo so nam pripravili 
v restavraciji hotela Lipa. Preko bivšega mejnega prehoda 
Martinje smo se polni novih doživetij vrnili v Selnico nekaj 
po 21. uri.

4. maja smo obiskali grad Herberstein v Avstriji. 
Z vožnjo smo pričeli ob 7. uri izpred Gasilskega doma..
Vožnja je potekala mimo Maribora v smeri bivšega mejnega 
prehoda Šentilj in nato po avstrijski deželi proti Gradcu, 
Gleisdorfu. Pot smo nadaljevali po »jabolčni deželi« do St. 
Johana. Med potjo smo si vzeli čas za osvežitev in kavo. 
V vzhodni avstrijski Štajerski, v soteski reke Feistritz – 
Bistrice, je preko 700 let star grad Herberstein. Od tod 
izvira rodbina plemičev Herberstein, ki so povezani tudi 
z našo zgodovino. Na Slovenskem so živeli med 15. in 
20. stoletjem. Na naših tleh so imeli številna posestva in 
gradove, med njimi grad Hrastovec, grad Podsreda, dvorec 
Dornava in vilo Herberstein v Velenju. Med člani rodbine 

sta pri nas Žiga Herberstein, zgodovinar in diplomat, rojen 
v Vipavi, in Karel Herberstein, ki je bil ljubljanski škof. 
Družina živi na gradu Herberstein že od leta 1290 in do 
danes so grad večkrat predelali in razširili.
Pred ogledom živalskega vrta smo se okrepčali z malico 
iz prtljažnika avtobusa. Leta 1667 je tedanji lastnik pričel 
vzrejo damjakov in to je bil začetek živalskega vrta. 
Danes živi v njem več kot 500 živali in 100 vrst ptic s 
petih kontinentov sveta. Živali živijo v ogromnih ogradah, 
harmonično položenih v enkratno podobo romantične 
pokrajine. Ogledali smo si lahko volkove, tapirje, lame, 
leve, antilope, geparde, kamele, pelikane, žerjave 
kenguruje, medvede in mnoge domače živali. Videli smo 
tudi, kako hranijo posamezne živali.
Z vodnikom smo si ogledali dvorec, ki je eden najbolj 
romantičnih gradov na avstrijskem Štajerskem, smo 
si z vodnikom ogledali mogočno stavbo in razstavo 
»Herbersteini nekoč in danes«. V parku so bila na ogled 
postavljena umetniška dela modernega avstrijskega 
umetnika Bruna Gironcolija.
Po počitku smo se sprehodili po zgodovinskem 
Siegmundovem vrtu, ki so ga po grafični predlogi iz 17. 
stoletja leta 1997 spet obudili k življenju. Občudovali 
smo bogastvo okrasnih rastlin, cvetov in zelišč. Tik pred 
izhodom smo si še ogledali zadnji del živalskega vrta in 
videli ptice in kako so hranili geparde (po »hitri« žičnici, 
podobni tisti za spravilo lesa).
Polni prijetnih doživetij smo se zgodaj popoldne odpeljali 
proti Sloveniji. Ustavili smo se v gostišču v Šentilju, kjer so 
nam pripravili dobro kosilo. 

22. junija smo potovali v Vitanje in Celje. 
Ob načrtovani uri smo se odpeljali iz Selnice. Pot je peljala 
mimo Slovenske Bistrice, Slovenskih Konjic do Vitanja. 
Vitanje je naselje ob rečici Hudinji. Nastajati je pričelo 
v 11. stoletju, ko so krški škofje v Vitanju postavili grad 
in sedež za upravljanje svojih posesti na slovenskem 
Štajerskem. V septembru lanskega (2012.) leta je Vitanje 
postalo Kulturno središče vesoljskih evropskih tehnologij 
– KSVET, ki hkrati združuje znanost in umetnost, vizijo in 
realnost ter sanje in resničnost. V KSVET smo si ogledali 
Veliko stalno razstavo o slovenskem in evropskem pionirju 
vesoljskih tehnologij Hermanu Potočniku Noordungu, 
ki je imel briljanten inženirski um. Razstava ima za svoje 
izhodišče sto (100) risb, ki jih je Potočnik prostoročno 

narisal za svojo knjigo leta 1928. Po sprehodu do farne 
cerkve in malici smo pot nadaljevali proti mestu Celje.
 Celje je knežje mesto, ki je ponosno na svojo bogato 
zgodovino. Kelti in kasneje Rimljani so starodavnemu 
Celju pozidali temelje in ga ovenčali z lepoto in slavo. Moč 
in ponos so mu v srednjem veku dali celjski knezi, ki so 
slavo teh celjskih zvezd ponesli daleč po Evropi. Najprej 
smo se ustavili v fotografskem ateljeju Josipa Pelikana, 
ki je edinstven primer steklenega fotografskega ateljeja 
s prikazom nekdanje fotografske opreme. Občudovali 
smo številne mojstrske posnetke Celja in okolice. Stekleni 
fotografski atelje stoji v bližini železniške postaje, v središču 
mesta Celja. Celjski fotograf Martin Lentz ga je postavil leta 
1899, nato ga je leta 1919 odkupil fotograf Josip Pelikan, 
ki se je takrat preselil iz Idrije v Celje. 1996. leta ga je 
potem odkupilo mesto Celje in v njem uredilo razstavišče 
Pelikanove fotografije; takrat je ponovno zaživel salon 
za fotografiranje. Atelje je pozidan v dveh nadstropjih. 
Spodnji prostori so bili namenjeni delu vajencev, danes pa 
so to prostori za obiskovalce. Po ogledu ateljeja smo se 
sprehodili po starem mestnem jedru. Po kavici smo se nato 
odpeljali na najpomembnejšo zgodovinsko točko mesta – 
t.j. Stari grad, kjer smo prisluhnili vodniku in izvedeli veliko 
zanimivosti o celjskih knezih. S Friderikovega stolpa smo 
lahko opazovali Celje in okolico.
Pozno popoldne smo zapustili knežje mesto in se odpeljali 
na turistično kmetijo v okolici Celja, kjer nam je gospodinja 
pripravila okusno domače kosilo.  

14. septembra smo se odločili za Hrvaško Istro. 
Zaradi dolge poti je bil odhod iz Selnice ob 6.00 uri. Pot nas 
je vodila mimo Celja, Ljubljane do počivališča Lom, kjer smo 
imeli postanek za osvežitev in kavico. Pot smo nadaljevali 
proti obali. Pod Črnim Kalom smo pot nadaljevali prek 
mejnega prehoda Sočerga in se usmerili proti notranjosti 
hrvaške Istre. Skozi Buzet, staro naselje nad reko Mirno, 
smo se odpeljali proti Pazinu. Kakšnih sto metrov pod 
največjim in najbolje ohranjenim kastelom v Istri ponika 
največja istrska ponikalnica Pazinčica in izginja v breznu, 
ki je najmarkantnejši primer razvoja kraških oblik v Istri in 
širši okolici. Izredna atrakcija, ki ni pustila ravnodušnega 
ne Danteja ne Julesa Verna, pa tudi mnogih drugih ne, ki 
so imeli priliko videti to edinstveno delo naravnih sil.
Mesto Pazin se v starih listinah prvič omenja leta 983, 
od leta 1248 pa je bilo v lasti goriških grofov. V mestnem 

V
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muzeju smo si ogledali zanimive zbirke in se sprehodili 
po mestu. Odpeljali smo se v bližnji Beram, kjer smo si v 
cerkvici Sv. Marije na Škriljinah ogledali freske »Mrtvaški 
ples«, ki jih je izdelal mojster iz Kastva. Po ogledu smo se 
odpeljali proti severu, do Motovuna. Mesto je zgrajeno na 
visoki vzpetini nad reko Mirno in v katerem vsak kamen 
pripoveduje svojo zgodbo. Kraj je središče nabiralcev 
tartufov in prizorišče svetovno znanega poletnega 
filmskega festivala. Po ogledu smo se odpeljali do 
prijetnega gostišča na poznopopoldansko kosilo. Domov 
smo se vrnili veseli in zadovoljni okoli 22. ure.

16. novembra smo se podali na Dolenjsko. Po 
vožnji mimo Celja in Laškega smo se ustavili v Radečah 
in se okrepčali s kavo. Pot smo nadaljevali do Boštajna in 
naprej po dolini reke Mirne do kraja Mirna. Najprej smo si 
ogledali grad Mirna. O zgodovini in obnovi gradu nam je 
povedal župan Občine Mirne Dušan Skerbiš. Pomembnejši 
mejnik gradu je leto 1942, ko je bil grad za božič požgan 
zaradi nevarnosti, da bi se vanj vselili okupatorji. Po drugi 
svetovni vojni so ostanke ruševin uporabljali za gradbeni 
material pri obnovi naselja Mirna, nekaj dekorativnih 
stebrov arkadnega sistema pa so odpeljali tudi na druga 
gradbišča, npr. na Otočec. Leta 1962 je dr. Marko Marin 
pridobil uporabno pravico za obnavljanje ruševin od 
Občinske skupščine občine Trebnje. Sedaj ima grad v 
najemu dr. Marko Marin, ki skrbi zanj in ga obnavlja v 
glavnem s svojimi sredstvi.

Po ogledu gradu smo se okrepčali z malico in nadaljevali 
pot skozi Trebnje in po osrednji Dolenjski do Otočca, kjer 
stoji na reki Krki edini otoški grad v Sloveniji. Sprehodili 
smo se po otoku, nato pot nadaljevali proti Brežicam. V 
brežiškem gradu nas je pritegnila viteška dvorana, ki je 
največji prostor z baročnimi poslikavami v domovini, ter 
zanimive muzejske zbirke. 
Sprehodili smo se še po zgodovinskem mestnem jedru, 
občudovali vodni stolp in bili presenečeni, kako je mestno 
jedro prazno.

Po kratki vožnji smo prispeli na turistično kmetijo, kjer so 
nam pripravili dobro domače kosilo in izvedeli smo, kako 
se pridelajo domače sadje, zelenjava in mesni izdelki.
Za organizacijo izletov in vedno poln avtobus se v imenu 
vseh udeležencev zahvaljujem Liziki Toplak in Jožetu 
Kojzeku. Posebna zahvala vodnici Majdi za odlično vodenje 
izletov.

           Ne sprašujte, 
kaj lahko Društvo upokojencev

           stori za vas, temveč se vprašajte, kaj lahko vi 
           storite za Društvo upokojencev! 

Pripravil: Vladimir SABOLEK
Foto: Vladimir SABOLEK 

NIČ NAS NE USTAVI

ajlepši konec tedna v mesecu septembru je 
enajsto leto skupnega druženja s sošolci in 
sošolkami iz osnovne šole, ko gremo na izlet. Ob 

tem se razvijejo dolge debate, hkrati pa imamo priložnost 
nadoknaditi, česar si nismo uspeli povedati med letom. 
Ne zgolj druženje s sošolci in sošolkami, temveč tudi 
prijateljstvo med nami nas napolni z energijo za prihajajoče 
dneve, mesece ...
Želja po druženju je prišla spontano in silovito, žar in 
inspiracije bi bile morda za vedno izgubljene, ko ne bi bilo 
ideje za naša srečanja na izletih. Naši sošolci in sošolke so 
z neverjetno lahkoto izrazili bistvo našega druženja, sami 
ga ne bi mogli zapisati na tako prijeten, človeško razumljiv 
in oseben način.

Smo sošolci OŠ Selnica ob Dravi, generacija 1967-1974, 
nekdaj mladi, sedaj očetje, mame, nekateri zdaj že dedki, 
babice. Zgodilo se je naše prvo srečanje oziroma izlet 
leta 2001 v KOPER, v letu 2002 smo obiskali Notranjsko, 
2003 Bovec - rafting, 2004 Velenje – rudnik, nato splav na 
Dravi. To so bili enodnevni izleti. Nato smo se odločili za 
dvodnevne izlete in sicer naslednja leta vse do letos smo 
obiskali KVARNER - Goli otok, ITALIJO - Rimini, Raveno, 
San Marino, nato Bosno –Međugorje, Mostar, Sarajevo, 
BOHINJ - Vogel, Baško grapo, BEOGRAD, ISTRO -Pulo, 
Brione in letos smo obiskali SLOVENSKO KOROŠKO: Rož, 
Pojuno, Zilo. 

 
Avstrija 

Italija

Beograd

K uspešnemu izletu vsak prispeva delček sebe. BJILT 
sestavljajo začetnice imen organizacijskega odbora, in 
sicer Brigita skrbi za kulturni program, Jasna in Tea za 
organiziranje izleta in finance, Igorjeva skrb je, da ima 
izlet svoj čar, Lučka za zdravo prehrano. Tukaj so še Valter, 
ki vedno znova preseneča, Davor snema, fotografira, da 
arhiv se uredi in spomin živi. Franjo, Beno, Valter, Rudi so 
naši sponzorji, Štefka ve, da so potrebne moči in jedilnik 
popestri, ob Miranu nam dobro se godi, s salamo in 
šampanjcem nas pogosti. Še bi lahko naštevali, a vsi, prav 
vsi z dobro kapljico in pecivom izletu damo to, da sladki 
smo in vince teklo bo. 
Sošolcev in sošolk se hočemo dotakniti tudi z glasbo. Z 
njihovo pomočjo smo sestavili ženski pevski zbor „MRHE 
POTREBNE PRHE“, da si popestrimo večer, letos s pesmico 
Modrijanov v naši izvedbi: „TI, TI, TI, TI, TI SI MOJ SOŠOLEC“ 
in si naredimo prijetno zabavo s petjem, s plesom, včasih 
nas spremlja Valter na harmoniki.

N
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San Marino

Na Soči

Znamo prisluhniti „čim več videti in doživeti ter se tudi 
zabavati“. Smo odprti, imamo prijazen odnos do sočloveka. 
Toliko stvari se je v tem času zgodilo, a mi ostajamo skupaj. 
Vse več nas je in vse močnejši smo v iskanju „nečesa 
več“, nečesa, kar nas dela zadovoljne in srečne. Hvala 
vam, sošolci in sošolke, da nam organizatorjem dajete 
priložnost, da ohranjamo naše skupno poslanstvo še 
naprej.
Hvala, da smo skupaj!

Besedilo in slike: Brigita HEKIČ

ZAHVALA BORUTU SOTLARJU

arstveno-delovni center POLŽ Maribor je javni socialno-varstveni zavod za odrasle osebe z motnjo v duševnem 
in telesnem razvoju, ki izvaja storitve vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji ter storitev 

institucionalnega varstva. Kratica POLŽ nosi v sebi sporočilo Pomagajmo Osmisliti Leta Življenja. Naše poslanstvo je 
ohranjanje in širjenje možnosti delovne participacije uporabnikov. S svojim delovanjem razbremenjujemo družine 
uporabnikov in odpiramo možnosti za čim samostojnejše življenje ter kakovostno vključevanje uporabnikov v okolje. 
Uporabniki v VDC POLŽ Maribor, enoti Ruše, opravljajo dela na področju kooperacije (sestavljanje, zlaganje), v okviru 
lastnega programa pa izdelujejo namizne prte, prtičke, slikajo na svilo in platno, oblikujejo glino in druge gnetljive 
materiale ter izdelujejo voščilnice za vse priložnosti. Uporabniku se daje toliko pomoči in podpore, kot je potrebuje. 
Izdelki so naprodaj v razstavno – prodajnih prostorih na posamezni enoti. Sedež zavoda je v Mariboru; sestavljajo pa ga 
tudi dislocirane enote v Rušah, Lenartu, Slovenski Bistrici in Šentilju. Osnovna spletna stran VDC POLŽ Maribor: http://
www.vdcpolz.si. Veseli bomo vašega obiska.

Dne 26.9.2013 nas je gospod Borut Sotlar razveselil z novimi mizicami, stolčki in terapevtsko napravo, katere je izdelal 
sam in nam jih kot donacijo podaril.

Z njegovo ženo, ga. Slavko, sta nam polepšala dan. Naša enota se je odela v še prijaznejše mavrične barve, nova 
pridobitev pa delavnico naredi še lepšo, toplejšo in prijetnejšo.

V

Nekaj slikovnih utrinkov ob prevzemu donacije:

Gospodu Borutu Sotlarju in njegovi ženi Slavki se iz 
srca zahvaljujemo za njuno dobrosrčnost. Polepšala sta 
nam dan in dneve, ko bomo donirane izdelke s pridom 
uporabljali!

HVALA!

Zaposleni in uporabniki VDC POLŽ Maribor, enota Ruše

IGRALNE URICE ZA WALDORFSKI VRTEC V RUŠAH

aradi zanimanja nekaterih staršev in splošnega 
interesa v okolju je nastala pobuda oz. želja, da 

bi bil waldorfski vrtec v Rušah. Ruše in okolica so obdane 
s čudovito naravo, ki omogoča otrokom, da so nenehno 
povezani z njo. Tukaj so biološke kmetije, ki bi poskrbele 
za zdravo prehrano otrok. V ta namen smo organizirali 
igralne urice.

IGRALNE URICE
Igralne urice so brezplačne in potekajo VSAKO SREDO OB 
17.OO, v prostorih hiše na Falski cesti 40 v Rušah (v bližini 
OŠ Ruše).

POTEK IGRALNIH URIC:
• vzgojiteljici pozdravita otroke in starše,
• prosta igra otrok,
• pravljica ali prstna igrica,
• prigrizek oz. košček jabolka,
• poslovitev in odhod. 

Igralne urice so namenjene otrokom od 1. leta do vstopa 
v šolo, so pa dobrodošli tudi starši z dojenčki. Otroci 
tako spoznajo vzgojiteljici, prostor, igrače, naučijo se 
sodelovanja z drugimi otroki pri igri. S tem jim zelo 
olajšamo prehod od doma v vrtec. Starši pa spoznajo naš 
način dela in vzpostavijo stik z vzgojiteljicama.

Z
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Igralni koti ček 

 VPIS IN FINANČNI STROŠKI
Vpis že poteka na igralnih uricah vsako sredo, lahko pa 
nas pokličite na telefonski številki 031 581 511 ali  041 
914 764.  

Po zakonu o organizaciji in fi nanciranju vzgoje in 
izobraževanja država fi nancira     85 % stroškov, del 
sredstev pa krijejo starši. Starši morajo izpolniti  vlogo za 
znižanje plačila in so uvrščeni v dohodkovni razred tako 
kot v javnih vrtcih. 

PREDSTAVITEV IN NAČIN DELA VRTCA
Pomembno je, da otroku omogočamo doživljanje sveta. 
Igrače so narejene iz naravnih materialov (les, bombaž, 
svila, volna...) Za igro v waldorfskih vrtcih uporabljamo 
tudi npr. storže, divji kostanj, želod, kose lesa, ki jih 
najdemo v naravi. Dejavnosti  v vrtcu so razporejene v 

posebni ritem, ki otroku daje občutek varnosti . Imamo 
letni ritem, ki se prilagaja ritmu narave, njenim letnim 
časom in praznikom.  Rajalne in prstne igrice, pravljice, 
zgodbice, lutkovne igrice ustrezajo razpoloženju letnega 
časa. Tedenski ritem je določen za eno od umetniških 
dejavnosti , npr.  oblikovanje čebeljega voska, risanje z 
voščenimi bloki, slikanje mokro na mokro, izdelovanje 
izdelkov iz nepredene volne, peka kruha... Dnevni ritem 
poteka takole: prihajanje otrok v vrtec, prosta igra, 
zajtrk, rajalna igrica ali lutkovna predstava, umetniška ali 
prakti čna dejavnost, pospravljanje igralnice, sadna malica, 
igra na prostem ali sprehod, kosilo, pravljica, počitek oz. 
spanje, malica, prosta igra in odhod otrok domov. 

Pri delu upoštevamo naslednja načela:
• VZOR  in POSNEMANJE,
• RITEM in PONAVLJANJE.
V današnjem prehitrem in nemirnem času otroci 
potrebujejo občutek topline, varnosti . 

V zdušje v vrtcu je toplo in prijazno (igralnica in 
igrače so nežnih barv). Prostor igralnice skuša 
posnemati  dom. Poskrbljeno je za zdravo bio-
prehrano in otroke navajamo na spoštovanje do 
hrane in narave. Imamo svoj zeliščno-zelenjavni 
vrti ček, ki ga vzgojiteljice skupaj z otroki obdelujemo. 
V našem vrtcu se otrok povezuje s svetom, pridobiva 
izkušnje, izraža svoja občutja, razvija domišljijo. Temu 
primerno je oblikovano okolje in igralnica ter igrače. 
Vljudno vabljeni, da pokukate v naš mali svet!

Pripravile: Mojca Kovač, Vesna Cafuta                                  
Foto: Vesna Cafuta    

»Preprečevanje vojn je delo politikov, 
vzpostavljanje miru je delo izobraževanja.
Maria Montessori

emeljna vrednota pedagogike montessori je 
vzgoja miru. Zavedati  se moramo, da ni dovolj, 

da samo govorimo o miru. Ustvariti  moramo okolje, ki bo 
spodbujalo razvoj mirnih posameznikov. Mirno okolje pa 
lahko vzpostavimo samo, če sami delujemo poziti vno in 
kompetentno do drugih. 

Marija Montessori, po kateri je vzgojna metoda dobila 
ime, je bila prepričana, da bo globalen mir dosežen, ko 
bodo otroci sposobni ustvarjati  mir v svojem malem svetu 
znotraj sebe. 
Skupine otrok v montessori ustanovah so starostno 
mešane in to pripomore k ustvarjanju družbenih vezi.
Otroci različnih starosti  si med seboj pomagajo, mlajši 
vidijo, kaj počnejo starejši, in hočejo razlage, ki jih 
tudi dobijo. Med starejšimi in mlajšimi vladata način 
sporazumevanja in ubranost, ki ju redko opazimo med 
odraslim in otrokom.
V montessori vrtcu v otrocih prebujamo čut za lepo z 
mikavnimi in estetsko privlačnimi materiali. Trudimo se za 
urejenost, za red v okolju, 
ki posledično omogoča 
red v posamezniku, 
trudimo se za osebno 
rast otrok in za spontano 
pridobivanje novih znanj. 

Otroci imajo na voljo koti ček, kamor se lahko umaknejo, 
razmišljajo ali pa v miru pogledajo knjigo. 

Ob koncu akti vnega dopoldanskega dela se z otroki 
zberemo na črti , ki jo zaključimo s ti šino. 
Otroci z uresničevanjem  svojih intelektualnih, socialnih 

in duhovnih potreb pridobivajo občutek za osebno 
dostojanstvo in notranji mir in odraščajo v svobodne in 
odgovorne mladostnike.
Maria Montessori je ponesla metodo izobraževanja po 

vseh celinah sveta. Za svoje delo in sadove, ki jih metoda 
montessori prinaša, je bila Maria Montessori nominirana 
za Nobelovo nagrado za mir. Bila je borka za pravice 
otrok, žensk in vsega človeštva. Zaupala je v sposobnost 
človeka, da bo ustvaril boljšo, bolj mirno družbo, in njeno 
delo ne samo na področju pedagogike, ampak tudi na 
promoviranju miru ost aja pomembno še danes.

Naslednjič: Montessori doma in montessori popoldanske 
urice.

Pripravila: Metka Kodrin

T

MARIA MONTESSORI IN VZGOJA ZA MIR
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GRAD VILTUŠ

rad Viltuš, »Wildhaus« ali »Divja hiša«, stoji na 
levem bregu reke Drave ob stari poštni cesti 

Maribor (Marburg) – Celovec (Klagenfurt). Grad je še zelo 
ohranjena kulturna dediščina habsburške dinastije, ki stoji 
na teritoriju občine Selnica ob Dravi.

Po tej cesti je skozi Dravsko dolino tekla pred več sto leti 
cesarska »hitra pošta« z vmesnimi postajami za izmenjavo 
konj – Ožbalt ob Dravi, Radlje (Marenberg), Dravograd 
(Unterdrauburg) in dalje. Danes teh poštnih postaj ni več. 
Ostanke zadnjega takega poslopja so v Ožbaltu ob Dravi 
porušili leta 2012.

Na desni strani reke Drave, nasproti gradu Viltuš, je bila 
leta 1860 zgrajena železna cesta od Maribora – skozi Ruše 
(Maria Rast) – do Dravograda in naprej do Celovca, ki je ob 
Dravi čvrsto vpeta v stabilen pohorski granit in peščenec. 
Grad Viltuš se po knjižnih zapiskih omenja že v 12. stoletju. 
Kot prvi gospodar oziroma lastnik gradu se pojavi ime 
Heinrich leta 1209, iz temeljne liste pa ime Ulrich von 
Wildhaus, ki je bil 21. škof iz Gurka.
V naslednjih letih so se lastniki gradu Viltuš pogosto 
menjavali. Tako so sledili kot gospodarji: Auersperg, 
Herberstein, Katzianerji, od leta 1681 do leta 1794 grofje 
iz Rabatta, ki pa verjetno niso izvirali iz Štajerske.
V času Napoleonovih vojaških pohodov, od 1805 do 1812, 
ko je Napoleon s svojo veliko vojsko zasedel skoraj vse 
nemške dežele in Avstrijo, je iz Nizozemske v naše kraje 

emigriral in se naselil v gradu Viltuš grof modre krvi Lanoy 
in njegov naslednik Eduard von Lanoy. Potomec Eduard 
je bil politično neobremenjena oseba, saj se je ukvarjal 
samo z glasbeno kulturo, bil je pevec in pesnik germanske 
kulture. Iz spominov in zapisov njegove preteklosti gre 
razbrati, da je največ komponiral muzikalne skladbe za 
velike orkestre, kjer je tudi sodeloval.

Sam grad Viltuš je znan po svojih izvirnih okrasnih in 
umetniških izdelkih predvsem v notranjih prostorih. 
Grajen je s prijetnim zunanjim videzom v stilu baroka 
in blišča, to pa pomeni zelo skrbno urejeno in izbrano 
zunanjo in notranjo podobo gradu. Ker pa grad v zadnjih 
stoletjih ni imel narodnostne politične vloge, bi ga lahko 
mirno imenovali »Grad blišča, sijaja in okrasov«.

Danes, v letu 2013 je slika gradu popolnoma drugačna. 
Blišč in lepota sta skoraj zbledela, zob časa ga počasi 
nažira, vendar še ni prepozno. 

Danes je v Evropi in v svetu zelo razvita gospodarska panoga 
turizem. Grad Viltuš pa je eden izmed biserov v naši občini, 
ki bi se lahko skozi turizem prebudil in zaživel. Potrebno je 
malo volje in ogromno elana z dobro organizacijo dela, pa 
še občinska blagajna bi imela od tega profit.

Nikoli ni prepozno.
Prispevek: Alojz PERKUŠ

G

Težki so časi, še vedno ni videti izhoda iz vsesplošne 
krize, a takšni pač so, kakršni smo ljudje, ki ne znamo 
drug drugemu prisluhniti, stopiti korak bliže do sprave in 
dobrega sožitja.
Prazniki so nekaj lepega, čarobnega, zato ni čas za tarnanje, 
saj za zdaj zavrtimo kolo naprej v upanju na lepšo in boljšo 
prihodnost.
Prepustimo se sanjam in drobnim iskricam v očeh, da 
bo leto, ki prihaja, polno blagostanja, brez stisk in težkih 
trenutkov, ki bi kalili mir in ljubezen v slovenskih družinah.

Pogumno in z optimizmom v leto 2014!

»Že po praznikih diši,
srčni mir vsakomur nasproti že hiti,
lepih želja in dobrih misli ni preveč,
če znaš jih v svoje življenje vkovati.«

Veliko je simbolike v našem življenju, le redka je ta, ki jo 
»ADVENTNI ČAS« da. Ta čudoviti čas, pol pričakovanj, 
upanj in misli, kako in kje bomo preživeli božič ter 
najdaljšo noč v letu, se začenja s prvo adventno nedeljo, 
katero začenjamo z blagoslovom adventnih venčkov. Le-ti 
v sebi nosijo bogato izročilo, ki je povezano z življenjem 
slehernega kristjana.

KROG spominja na neskončnost,
ZELENJE je znamenje upanja,
SVEČE in OKRASKI na njem – nas opozarjajo na resnost 
Jezusovega prihoda, hkrati pa na spokornost, to pomeni, 
da ne mislimo samo nase, ampak da odpremo srca tudi 
za druge.

Štiri sveče ponazarjajo štiri adventne nedelje. Prižigamo 
jih postopoma, vsako nedeljo po eno. Vsaka novoprižgana 
sveča nam pove, da smo vedno bliže božiču, času, ko se je 
v Betlehemu rodilo dete, ki je rešitelj in upanje za vse nas.
Goreče sveče vabijo ljudi, da naj širijo toploto, ljubezen, 
dobroto in usmiljenje. Plamen sveče v človeku ustvarja 
domačnost, seže v njegovo globino, se ga dotakne in s 
toploto v njem zbudi željo po zbližanju s sočlovekom.

V PRIČAKOVANJU PRAZNIKOV

Besedilo in fotografije, Zdenka GRADIŠNIK
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S pesmijo in prijetnimi zvoki vam želimo ob 
prihajajočih praznikih izreči ti ste besede, ki 

prinašajo sporočilo sreče, upanja in ljubezni.

VABILO
Prijazno vas vabimo na 2.božično – novoletni 

koncert, ki bo 
v soboto, 21. decembra 2013, ob 19. uri

v cerkvi pri Sv. Duhu na Ostrem vrhu. 
Z vami bodo:
•  Ženski pevski zbor Lipa;
•  Moški pevski zbor DU Duplek;
•  Oktet Tinje;
•  Skupina Prekmurci in drugi nastopajoči.

Vljudno vabljeni!
 Organizator koncerta Herman VALHER

Božično-novoletni turnir v odbojki "FAJN 2013"
Namenjen vsem ljubiteljem odbojke; čaka vas - fajn družba, fajn odbojka, 

bogate nagrade in obvezna čaga po turnirju!!! 
ČAS: 28.12 / sobota ( 9 – 19h) 

KRAJ: nova telovadnica v Staršah (med MB in Ptujem)
NAMEN: odbojka, druženje, čaga! 

POGOJI UDELEŽBE: moške in ženske ekipe, maks. 20-26 ekip
največ 3 registrirani igralci iz 3.lige, oziroma 2 iz tretje in 1 igralec iz druge ali prve lige (2+1).

PRIJAVNINA: 100 € /ekipa, ki poravna se na mestu turnirja. 
Vključeno za vse: udeležba na turnirju, malica,večerja v Albert Grill Starše, nagrade za najboljše ekipe.

Po večerji in podelitvi ČAGA Z GLASBO IN PIJAČO!!
PRIJAVA preko spleta (do 20. 12. 2013) 

htt ps://docs.google.com/forms/d/1IKJAZTzRN-OocfPxLqiVx2XeveONyx7Ay20pN7Ow9os/viewform
na E-mail: robert.murks@gmail.com 

Več info preko gornjega maila, tel.št.: 040-644-969 (Peter) ali 040-197-076 (Robert) ali Facebook skupine: 
htt ps://www.facebook.com/events/183156655222569/?ref_dashboard_fi lter=calendar

NAGRADE (za moške & ženske ekipe)
1.mesto - 200 € (+pokal), 2.mesto - 100 € (+medalje), 
3.mesto in 4. mesto - prakti čne nagrade (+medalje).

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

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

CVETL ÈARNA

Florisa

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

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

nakupom preko telefona.

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

Tel.: 02 331 80 71

Mob.: 041 372 225

VLJUDNO VAS VABIMO V 

DOMAČO MESNICO
 Damjan Emeršič s.p. na 

Vodovodni ulici 2 v Selnici ob Dravi

Dnevna ponudba svežega mesa in 
ostalih mesnih dobrot. Dobrodošli!

SREČNO 2014!
Delovni čas:
Ponedeljek: ZAPRTO
Tor.-Pet.: od 8. do 17. ure
Sobota: od 7. do 12. ure
Nedelja: od 7. do 12. ure
Prazniki: ZAPRTO
Tel.: 02/67 41 81
Mobi.: 040 / 841 745

KUPON za 
10% popust

Vnovčljiv do 28.2.2014

Vesele božične praznike in 
SREČNO 2014 

vam želi kolektiv 
   CVETLIČARNE FLORISA.

Občanom Občine 
Selnice ob Dravi 

želimo 
uspešno leto 2014!

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

Internet: http://www.merel.si

LABORATORIJSKI ANALIZNI 
INSTRUMENTI IN PRIBOR

         
KOVANE OGRAJE 
KOVANA VRATA
OKENSKE MREŽE
NADSTREŠKI
ELEKTRO POGONI ZA VRATA

         
        
  
        

www.kovana.si
M: 041 759 296

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

SREČNO 

2014 



Drage bralke in bralci Selniških novic!
Pravilne odgovore nagradne križanke pošljite najkasneje do 18. 1. 2014 na naslov uredništva:
Občina Selnica ob Dravi, Slovenski trg 4, 2352 Selnica ob Dravi.
Med prejetimi pravilnimi odgovori bomo izžrebali srečneže, ki bodo prejeli lepe nagrade.


