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Že sedaj vas vabim, da nam v uredništvo pošljete do konca 
avgusta 2014 vaše prispevke, da jih bomo lahko objavili 
v septembrski 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 fotografijami primerne kakovosti.
Vašega sodelovanja smo zelo veseli. Še posebej nas veseli, 
da svojim prispevkom prilagate tudi kvalitetne fotografije. 
S tem seveda prispevate k dvigu kvalitete oziroma 
prepoznavnosti našega časopisa. 
Do sedaj smo vas v vsaki številki časopisa pozivali, da nam 
tudi tisti, ki niste najbolj vešči dela z računalniki in digitalno 
fotografijo, pošiljate svoje prispevke in da najdete nekoga, 
ki vam bo le-te pretvoril v elektronsko obliko. V tej smeri 
je narejen velik korak.
K temu lahko dodamo – le tako naprej.  Tudi v bodoče 
bomo veseli vsakega vašega prispevka in vsakega bomo z 
veseljem objavili. 
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 dgovornost za stanje v naši družbi je potrebno 
pravično porazdeliti med vse nas. Ni res, da 

smo se ali so se nekateri rešili odgovornosti že s tem, da 
ne sodelujejo pri odločanju o naših predstavnikih oblasti. 
Stavek: »Ne grem na volitve, saj nimam koga izbrati,« 
je slab izgovor. Nujno bo aktivneje sodelovati pri vseh 
odločitvah, saj je to edina pot, ki pelje k razvoju okolja, 
v katerem živimo, in v prihodnost, ki bo zagotavljala naš 
obstoj kot narod. Pri nas pogrešam aktivnejšo vlogo ljudi, ki 
imajo znanje, izkušnje, pozitivno energijo, so spoštovani in 
cenjeni, ne želijo pa sodelovati pri oblikovanju naše skupne 
prihodnosti. Ravno zaradi tega potem vlečejo pomembne 
poteze in odločitve drugi, ker jim to omogočamo s 
pomanjkanjem interesa. Rešitve seveda niso enostavne, 
saj imamo različne poglede na pot k cilju kot tudi na 
razvojne prioritete posameznega okolja. Je pa prvi korak že 
to, da povemo svoje mnenje in sodelujemo pri pomembnih 
in strateških opredelitvah. Ker je skupnost sestavljena iz 
starejših in mlajših, je potrebna sinergija med skupinami, 
tako bo rezultat sodelovanja modra in razvojna rešitev. 
Potrebujemo nove ideje, zamisli, predloge. Znanja nam ne 
manjka, vendar ga je potrebno uporabiti samostojno, brez 
stranskih svetovalcev, ki se oklepajo obstoječih položajev 
in navad. Posameznik s svojim načinom življenja vliva 
zaupanje ali pa tudi ne, zato se moramo odločati tako, kot 
menimo, da je prav in najbolje za nas ter tudi za skupnost. 
Prepričan sem, da moramo ohraniti javno šolstvo, 
javno zdravstvo, solidarnost med ljudmi, in nenazadnje, 
enakomerneje porazdeliti dobrine med prebivalstvom. 
Naravno je, da so posamezniki bolj ali manj sposobni, 

iznajdljivi, delavni oziroma manj ambiciozni, skratka, 
različni. Tako je pomembno, da so tudi razlike pri plačilu za 
opravljanje dela, saj se tako poveča motiviranost. Razlike 
so se danes tako povečale, da imamo na eni strani zelo 
bogate ljudi, na drugi strani pa takšne, ki si tudi z redno 
zaposlitvijo ne morejo zagotoviti normalnega življenja. 
To dejstvo je alarm, da bo potrebno drugače voditi in 
upravljati s skupnim premoženjem. Ostati pa moramo 
še vedno socialna družba. Dolžnost države mora biti, da 
tistim, ki si sami niso zmožni zagotoviti osnovnih pogojev za 
življenje, te zagotovi skupnost. Pot, da to dosežemo, je bolj 
aktivna vloga posameznika pri izbiri svojih predstavnikov v 
državnih organih, ali drugače, udeležujemo se volitev. 
V prvi polovici leta potekajo dela, ki smo si jih zadali 
v proračunu, nemoteno in celo nekoliko presegajo 
načrtovano dinamiko. Naj spomnim, da so v teku tri velike 
investicije, in sicer gradnja primarnega kanalizacijskega 
omrežja s čistilno napravo, gradnja večnamenskega 
kulturnega in izobraževalnega središča s knjižnico in 
vlaganje v kletne prostore občinske stavbe. Neodvisno 
od vsega naštetega  tečejo tudi obveznosti v zvezi z 
običajnimi proračunskimi uporabniki od šolstva, vzgoje in 
izobraževanja do socialnih transferjev in socialnih pomoči. 
Razpisi na področju kulture, športa in turizma so že prav 
tako zaključeni in pripadajoča sredstva razdeljena med 
uporabnike. Investicijska vlaganja v cestno infrastrukturo 
in redna vzdrževalna dela potekajo po utečenih tirih tako, 
da imamo že oddana dela na cesti od Gradišča na Kozjaku 
proti Sv. Duhu na Ostrem vrhu in cesti proti Janževi Gori 
v Selnici ob Dravi. Drugi del rednih vzdrževalnih del in 
investicij pa bomo izvajali ter oddali v delo kasneje. 
Vlaganja v komunalno infrastrukturo na področju 
odvajanja in čiščenja odpadnih voda zajemajo tudi 
ureditev cest, po katerih tečejo kanalizacijski vodi, in 
ureditve zemljišč z vzpostavitvijo prvotnega stanja. Zaradi 
tega imamo veliko dogovarjanj in usklajevanj z lastniki 
zemljišč. Potrebna je tudi določitev lokacije priključitvenih 
mest v omrežje. Vsekakor je to velika investicija, ki zahteva 
neprestano in strokovno sodelovanje z vsemi deležniki 
pri projektu. V drugi polovici tega leta bomo poizkusno 
pričeli z obratovanjem čistilne naprave. To bo trajalo do 
pridobitve uporabnega dovoljenja, ki ga pričakujemo v 
prihodnjem letu. Pri vsem tem pa je nujno povedati, da 

O
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tečejo finančni tokovi vzorno. Tako imamo redne prihodke 
s strani Evrope in države, sami pa tudi redno plačujemo 
izstavljene in potrjene situacije izvajalca. 
Gradnja kulturnega centra v središču Selnice ob Dravi je v 
polnem teku. Izvajajo se zemeljska in gradbena dela tako, 
da objekt iz dneva v dan dobiva novo podobo.  Končno 
obliko bo zgradba pridobila do konca septembra tega leta.
Dela v naši občinski stavbi pa so zaključena. Investicijo v 
kletne prostore z zaščito celotne stavbe bomo zato predali 
svojemu namenu v času praznovanja občinskega praznika, 
in sicer 22.5. na svečani seji. 
Mesec maj ni samo čas, ko postaja narava drugačna, 
ampak je tudi mesec, v katerem praznujemo naš praznik. 
23. maj je datum, ko se spomnimo na leto 1918. Takrat je 
naše okolje pridobilo HE Fala, ki je v veliki meri vplivala na 
nadaljnji razvoj tega dela Slovenije in njenih prebivalcev. 

BESEDA ODGOVORNEGA UREDNIKA

o dolgotrajni in nekoliko »čudni« zimi, ko je bilo 
v više ležečih predelih še pred kratkim belo, se je 
narava prebudila. Kar naenkrat je vse ozelenelo, 

češnje so zacvetele in počutimo se kar malo bolj veselo in 
vedro, kljub dokaj temačni realnosti, ki nas obdaja v naši 
državi. A vseeno se še nekoliko vrnimo k pretekli zimi. K 
sreči nam je v naših krajih žled nekoliko prizanesel, seveda, 
če se primerjamo s kraji, kjer je žled naredil ogromno 
škode. Tudi tokrat smo se lahko sami prepričali, kako 
malo je potrebno, da se nam življenje postavi na glavo. 
Dovolj je, da za nekaj dni zmanjka elektrike, in že je vse 
narobe. Ko se spomnimo izpada elektrike zaradi žleda, 
vseeno ne morem mimo nekaj dejstev. Popolnoma mirno si 
upam trditi, da bi bilo izpadov dobave električne energije 
zaradi žleda dosti manj, če bi podjetje, ki se bavi z oskrbo 
z elektriko, v preteklosti ravnalo drugače. V zadnjih letih 
je namreč popolnoma opuščeno čiščenje tras, po katerih 
potekajo elektrovodi, da o položitvi električnih kablov v 

zemljo sploh ne govorimo – o tem lahko zaenkrat samo 
sanjamo. Poleg neočiščenih tras je razlog za veliko izpadov 
elektrike tudi v popolni dotrajanosti električnih drogov, ki 
jih zamenjajo šele takrat, ko se podrejo. Če k vsemu temu 
dodamo še popolno pomanjkanje vlaganja sredstev v 
posodobitve delovanja elektro-sistema, je rezultat takšen, 
kot je. Ko je občina pred kratkim prosila Elektro Maribor, 
da ji le-ta predstavi svoje načrte za sanacijo stanja na 
tem področju, je dobila odgovor, da na našem področju 
ni načrtovanih nobenih novih investicij – in zadeva je za 
Elektro Maribor končana. Zares se nekateri obnašajo kot 
država v državi. Še sreča, da se vseeno dogaja marsikaj 
pozitivnega. Malo še, pa bomo pripeljali do konca največjo 
investicijo – izgradnjo primarne kanalizacije in centralne 
čistilne naprave. Verjamem, da je šlo marsikomu na živce, 
ko je bil velik del občine prekopan, verjamem pa tudi, da je 
danes vsakdo zadovoljen, ko je marsikatera ulica na račun 
izgradnje kanalizacije dobila novo asfaltno prevleko. Tudi 
gradnja novega kulturnega doma v Selnici je v polnem 
zamahu.
Neverjetna človeška pogoltnost in grabežljivost sta ob 
zakonodaji, ki to omogoča, pripeljali do zloma nekdaj 
ponosa selniške industrije. Govorim seveda o podjetju 

P

Kot zadnjih nekaj let tudi letos pripravljamo bogat 
program v čast našemu prazniku. Odvijal se bo od 17. do 
25. maja v različnih delih občine. Verjamem, da bo vsak 
izmed nas obiskal vsaj eno prireditev, lahko pa bo pri tem 
tudi aktivno sodeloval. 
Odločitev, ki nastane na podlagi medsebojnega 
sodelovanja in usklajevanja različnih predlogov, je pravilna. 
Ravno tako je pomembno, da pri izvajanju zadanih nalog 
sodelujemo vsi, ki sooblikujemo razvoj naše občine, od 
občinskega sveta, uprave, župana in nenazadnje tudi od 
vseh aktivnih občank in občanov. Poskrbimo, da bo naš 
vsakdan zapolnjen z dejanji, ki nam vlivajo dobro voljo. 
Tako bomo laže reševali težave, pred katerimi se nihče ne 
more skriti. Vsem skupaj želim veliko dobrega in prejmite 
iskrene čestitke ob občinskem prazniku. 

                                                                                                     Župan       
Jurij Lep
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Kristal, ki so ga veliki manipulatorji najprej okradli in nato 
pahnili v stečaj, delavci pa so ostali brez dela. Rekli boste 
– nič takega, saj vsak dan poslušamo takšne zgodbe. Pa 
vseeno je nekaj posebnega, ko te to zadene v neposredni 
bližini in je to toliko bolj občutljiva zadeva. Ko k vsemu temu 
dodamo še spoznanje, da nas je vsakodnevno ropanje 
podjetij pripeljalo že tako daleč, da smo za te zadeve 
postali skoraj popolnoma neobčutljivi, se je potrebno 
globoko zamisliti.
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.
Tudi v tej številki pišemo o marsičem. Poleg nagovora 
župana Jurija LEPA in besed  moje malenkosti boste v tej 
številki našli še pisanje o energetskem svetovanju, Upravna 
enota Ruše nas seznanja s svojim delom oziroma novostih 
pri svojem delu, Janko LISJAK nas spomni na pustni 
karneval, Turistično društvo Selnica ob Dravi predstavlja 

svoj program dela in piše o podelitvi Zlate vrtnice, Valentina 
REPOLUSK pa je zabeležila prvi dogodek na Jabolčni poti. 
Kot zmeraj nas z jezikovnimi drobtinicami obdari dr. 
Zinka ZORKO, Osnovna šola Selnica ob Dravi nas seznani 
s svojimi aktivnostmi v centralni šoli in obeh podružnicah 
pa tudi z delom v vrtcu. Janez URBAS v tej številki piše o 
čajevcu, Jože BREZNIK pa o škodljivi ambroziji, sam pišem 
o lovski razstavi, Vida FRAS o tabornikih, Karl LAMPREHT 
o postnem romanju, tu je še poročilo o delu Rdečega 
križa v Selnici. Zanimiv je tudi prispevek o zabojniku za 
nošena oblačila in čevlje. Ker je pomlad, so se prebudile 
Marjetice, Športno društvo Turbina predstavlja odbojkarje 
in odbojkarice, zanimiv je tudi prispevek o selniških 
motokrosistih, Jani DOLINŠEK piše o smučanju po starem, 
Slobodan TATALOVIČ pišem o ustanovitvi pohodniškega 
društva, tu je društvo za ohranjanje socialnih stikov 
Most, predstavljamo vam izdelovalko voščilnic Mileno 
GABRIJAN, oglasila se je kraljica jabolk, objavljamo nekaj                                                             
reklamnih sporočil in, seveda, tu je še obvezna nagradna 
križanka.

Vaš urednik
Slobodan TATALOVIČ

BREZPLAČNO ENERGETSKO SVETOVANJE ZA OBČANE

vetovanje o učinkoviti rabi energije v 
gospodinjstvih je pomembna pomoč vsem 

lastnikom hiš in stanovanj, ki vlagate sredstva v 
zmanjšanje rabe energije. Z izboljšanjem toplotne zaščite 
zgradb, uporabo sodobnih sistemov in večjo uporabo 
obnovljivih virov energije prispevate k varovanju okolja, 
zmanjševanju stroškov za energijo in izboljšanju bivalnih 
razmer.
V pisarni, Občine Selnica ob Dravi, Slovenski trg 4, 2352 
Selnica ob Dravi (info točka v pritličju) vas vsak tretji torek 
v mesecu, med 17. in 18. uro, pričakujejo usposobljeni 
energetski svetovalci iz podjetja Adesco, d. o. o., ki vam 
bodo na osnovi izkušenj pomagali poiskati primerne 
rešitve, vezane na:
• možnost pridobitve nepovratnih sredstev in 

kreditov za ukrepe učinkovite rabe energije (URE) in 
obnovljivih virov energije (OVE),

• (pomoč pri pripravi prijave na razpis, pripravi 
potrebne dokumentacije, …),

•  toplotno zaščito zgradbe (izolacija fasade,  
podstrešja, …),

S •  izbiro ustreznih oken, vrat, zasteklitve,
•  izbiro ogrevalnega sistema in ogrevalnih naprav,
•  izbiro primernega sistema za prezračevanje in 

hlajenje,
•  uporabo obnovljivih virov energije pri ogrevanju 

stavbe in pripravi sanitarne vode,
•  zmanjšanje porabe goriva,
•  uporabo varčnih gospodinjskih aparatov,
•  vsa druga vprašanja, ki se nanašajo na rabo energije/

energentov.
Energetsko svetovanje je za občane brezplačno. Poteka v 
obliki individualnih razgovorov, na katere se je treba prej 
naročiti preko telefona 02 673 02 02 ali elektronske pošte 
info@selnica.si. Predhodna najava je obvezna zato, da vam 
ne bo treba čakati na posvet, saj je tudi vaš čas dragocen. 
Hkrati vam svetujemo, da ob prijavi posredujete tudi svoja 
vprašanja. Tako bo vaš razgovor še bolj kvaliteten in boste 
hitreje našli možne rešitve za vaše težave.

Vljudno vabljeni!
Občina Selnica ob Dravi
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UTRINKI S SELNIŠKEGA PUSTOVANJA

ust je že davno mimo, a je med veselimi Selničani 
še vedno živ. Če vam je kaj ušlo iz spomina, 
prilagam nekaj fotografij, da se spomnimo in 

spodbudimo željo, da se prihodnje leto, ko spet pride ta 
norčavi čas, maskirate in si izmislite nekaj »fejst« veselega. 
Pustne norčije ne poznajo meja,  tudi starostnih ne. To 
potrjuje zanimivost, da je letos na karnevalu sodelovala 
stevardesa, ki je poletela že devetinosemdeset- krat.  Pri 
»Dojenčkih« pa je sodeloval štiriletni  dojenček. V maski 
»Perice iz Jelovca« je prav tako sodelovala perica, ki jih 
presega osemdeset. 
»Perice« so letos uspešno sodelovale na ptujskem 
karnevalu. Selniški karneval ne pozna meja, predvsem v 
domiselnosti in ustvarjalnosti ljudi. Fotografije zgovorno 
pričajo  o tem. Letos smo pripravili tri denarne nagrade kot 
spodbudo za vnaprej in poplačilo stroškov izdelave mask. 
Nagrade sponzorjev, ki jih je zbral pridni g. Bojan Perko, so 
prejele vse skupinske maske, ki so se prijavile na karneval. 
Ni jih bilo malo, če povem, da je sodelovalo sedemnajst 
skupin iz Selnice, Bresternice, Gradišča in Ruš. Skupaj je 
v povorki sodelovalo dvesto ljudi. Prištejemo lahko še 
organizatorje in gasilce, ki so vsako leto organizatorjem v 
veliko pomoč, a nas tudi maskirani vsako leto presenetijo 
z izvirno masko.

Ker si že vsa leta selniškega pustovanja želimo organizirati 
pustno rajanje za vse, ki sodelujejo in pridejo na karneval, 
smo pustno rajanje priredili v telovadnici osnovne šole. To 
se je pokazalo zaradi zimskih razmer posebno dobro.
Nagrajene maske po izbiri »neodvisne« komisije so bile 
maske »Mlekarji« iz »Ranhofa«, »Perice« z Jelovca in 
»Borovničke« iz Selnice. Najštevilčnejša maska in  nadvse 
šaljiva je bila maska »Dojenčki«. Posebnost karnevala je 
bila tudi tradicionalna maska »Babji mlin« v novi obliki 
in z novo moderno vsebino - »preobrazba tajkunov«. Še 
dolga vrsta izvirnih mask si zasluži pohvalo, toda o tem 
naj govorijo fotografije.   Veseli smo sodelovanja številnih 
društev: Aktiva kmečkih žena in deklet, Študentske 
organizacije, Johanes kluba, Društva kmetic iz Gradišča, 
selniških gasilcev in  KD Pavze. Tako smo se spet združili v 
skupni akciji za bogatejše  družabno življenje. 

Gusarji  

Indijanke

Pogrebno podjetje                                                              Metulji

Janko in Sara                                                        

P
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Borovničke

Tajkuni

Babji mlin                                                          

Air Selnica

Mlekarji« iz »Ranhofa«

Na koncu hvala vsem za delo in sodelovanje, posebej še 
Občini Selnica ob Dravi in županu g. Juriju Lepu. Omenim 
naj tudi sponzorje, ki so prispevali lepe praktične nagrade. 
Iskreno se jim zahvaljujem in jim želim uspešno poslovanje: 
Gostišče Hojnik, Avtopralnica Jupi, Selnica ob Dravi, Bar 
»B«, Selnica ob Dravi, Kmetija Košan, Kebap Dönner, 
Kmetija Rat-Godec, Picerija Marjana, Picerija Kobanka, KZ 
Selnica ob Dravi, Restavracija Vodni stolp, Ruše, Gostišče 
Zala, Ruše, Hotel Veter, Agro Ruše in Mobil marketing 
Ruše,  Gostišče Vernik, Bezena, Domača mesnica Damijan 
Emeršič, s.p.
Nenazadnje je potrebno povedati, da smo bili deležni 
pozornosti medijev, ki v veliki meri prispevajo k 
popularizaciji naših prireditev in kvalitetno obveščajo 
javnost o naših prizadevanjih in prireditvah. Vsako leto 
nam prijazno pomaga BK TV, ga. Danica Ksela iz  POP TV in 
Radio Slovenske gorice.

Dojenčki

Množica gledalcev

Besedilo: predsednik sekcije za ohranjanje kulturne dediščine 
in ljudskih običajev pri KD Pavza: Janko LISJAK

Fotografije: Beno PERKUŠ
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PROGRAM DELA TD ZA LETO 2014

Skupščini društva predlagamo naslednji program dela:
PRIREDITVE
1. 14. turistični ples – 15. 3. 2014
2. Podelitev Zlate vrtnice za leto 2013 – 21. 3. 2014
3. Dogodek na Jabolčni poti – obrezovanje sadnega 

drevja pri DOLINŠKU
4. Velikonočni kmečko-rokodelski sejem - 19. 4. 2014
5. Dan zemlje (sajenje drevesa)  – 22. 4. 2014
6.  III. tekmovanje v naj moštu, kisu in soku v Gradišču – 

27. 4. 2014
7. Prvomajska budnica – 1. 5. 2014
8. Tradicionalni binkoštni pohod – 8. 6. 2014
9. Sodelovanje na občinskem prazniku Selnice ob Dravi – 

konec maja
10.  Tradicionalni Kolesarski maraton okoli Pohorja – junij 
11.  Šmarješki sejem – 20. 7. 2014
12.  Dogodek na Jabolčni poti – konec julija
13. Dogodek na JP – sredi avgusta
14.  Septembra obisk novinarjev, ki v slovenskih javnih 

občilih pokrivajo turizem 
15.  Dogodek na JP – konec septembra
16.  Dogodek na JP – začetek oktobra
17.  Martinova kmečko-rokodelska tržnica - 8. 11.  2014
18.   Adventni kmečko-rokodelski sejem ob sobotah v 

decembru - vsako soboto – in izdelava ter postavitev 
adventnega venca pred cerkvijo 

19.  Veseli december – krasitev drevesa in prihod Dedka 
mraza

20.  Silvestrovanje na prostem

OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE – 
SNOVNE IN NESNOVNE  
1. Koruza – od semena do zrna
2. Ajda  od semena do kruha  - prikaz peke kruha
3. Oglarjenje na Jugovi domačiji 
4. Košnja po starem – tekmovanje – na Jugovi domačiji  

ali v dolini
5. Prešanje po starem – v kozolcu

 GOSTOVANJA PO SLOVENIJI IN V TUJINI
1. Sejem TIP v Ljubljani
2. Velikonočni sejem v Mariboru

TURISTIČNO DRUŠTVO SELNICA OB DRAVI
Slovenski trg 4 , 2352 Selnica ob Dravi
TRR:04173-0000707324, Davčna št.: 70066957 
GSM: 051/632 310, e-mail: td.selnica@krs.net

3. Občinski praznik v Središču ob Dravi
4. Rez potomke stare trte – Cerkvenjak
5. Praznik buč – Središče ob Dravi
6. Festival STARE TRTE – Maribor
7. Vseslovenski shod kmetov s kraljicami – Ponikva
8. Trgovski center Qlandija – »Pozdravljeni v našem kraju« - 

MB
9. FEST – Avstrija – Lučane 
10. Dnevi zahvalnosti – Nedelišće – Hrvatska
11. Svetovni festival praženega krompirja – SLO

SODELOVANJE
1. Aktivno sodelovanje ob Občinskem prazniku v Selnici ob 

Dravi
2. Sodelovanje na Martinovanju
3. Druge prireditve
4. Aktivno sodelovanje z ZAVODOM ZA TURIZEM MB (razvoj 

turizma v Dravski dolini)

IZOBRAŽEVANJE IN STROKOVNA PREDAVANJA
1. Dogodek na JP, cepljenje starih sort jablan – konec marca
2. Radijska delavnica znancev 
3. »Semenska banka« - pridelava domačih semen – 

predavanje 

DRUGO
1. Prijava na razpise: občinski, EZD in druge
2. Občni zbor društva
3. Hortikultura: ogledi, zasaditve, ureditev sadovnjaka
4. Izdelava zloženke: »Ponudba na sadjarski učni poti«
5. Zaposlitev delavca preko javnih del 
Vse naše prireditve in dogodke si boste lahko ogledali tudi na 
lokalni televiziji BK TV, na spletni strani občine in predvsem 
na spletni strani našega društva.
Vse prireditve in dogodki Turističnega društva so  brezplačni, 
razen Turističnega plesa. 
Program TD Selnica ob Dravi za leto 2014 je bogat in raznolik. 
Uspešna izvedba programa pa bo odvisna od dodeljenih 
sredstev po razpisih, članarini in donacijah in sponzorstvih.
Pomembno je tudi dobro sodelovanje z občino in seveda 
občani, zato velja:
TURIZEM  SMO  LJUDJE  IN  LE  SKUPAJ  BOMO  USPEŠNI.
TURISTIČNO DRUŠTVO SELNICA OB DRAVI

                                 Besedilo: Ivanka FREŠER, predsednica
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akole je videti naša »mati Zemlja« 
vsako noč iz vesolja. Prav gotovo je 
pri svoji starosti že pošteno utrujena, 

saj ji ne privoščimo nočnega počitka. 
Iz noči v noč prižigamo luči, ki so okolju 
neprijazne in moteče, zato je Turistično 
društvo Selnica ob Dravi v sodelovanju z 
občino Selnica ob Dravi naredilo nekaj, da 
je vsaj za eno noč oziroma vsaj eno uro naša 
»mati Zemlja« imela počitek.
 Priključili smo  se akciji » URA ZA ZEMLJO«, ki 
je potekala v soboto, 29. 3. 2014, med 20.30 
in 21.30.    

Besedilo: Valentina REPOLUSK

PODELITEV POHVAL IN PLAKETE ZLATA 
VRTNICA ZA LETO 2013

epo urejena okolica naših bivalnih prostorov je 
ponos vsakemu lastniku. To je prostor, v katerem 
se gibljemo in nam predstavlja neke vrste sobo na 

prostem, ki jo lahko uporabljamo vse leto, predvsem od 
pomladi do jeseni.  Je  del narave, v katerem opravljamo 
različna dela. Kako pomembno je urejeno okolje za 
kakovost življenja, se vsako leto posebej zavedajo vsi 
nagrajenci – dobitniki pohval in Plakete ZLATA VRTNICA. 
Vsako leto podelimo 24 pohval ZLATA VRTNICA in eno 
plaketo ZLATA VRTNICA.
Hortikulturna komisija TD pripravi okrog 40 predlogov.  Od 
predlaganih in kasneje izbranih po ogledu Hortikulturnega 
društva Maribor pa  skupaj izberemo 24 plus 1. Posebej 
pozorni smo, da vsako leto k predlaganim dodamo skoraj 
tretjino novih kandidatov. Prepričani smo namreč, da 
dobri vzgledi vlečejo.
Hortikulturna komisija TD opravi oglede v začetku poletja, 
obvozi in prehodi vse naše zaselke, tudi tiste, ki niso vsem 
na očeh.  Pravila Hortikulturnega društva Maribor so pred 
časom že bila objavljena v Selniških novicah. 
Za vse nagrajence smo tudi letos pripravili bogat kulturni 
program, ki so ga popestrili »Bistriški tamburaši« in učenci 
OŠ Selnica ob Dravi – podružnica Sv. Duh na Ostrem vrhu.

Dobitnica najvišjega priznanja za urejeno okolico je za leto 
2013 bila gospa  JOŽICA HARNIK.

T

L
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POSEBNI NAGRAJENEC 
TURISTIČNEGA DRUŠTVA SELNICA 
OB DRAVI
Na podelitvi pohval in plakete Zlata vrtnica se Turistično 
društvo posebej zahvali tistim ljudem, ki s svojim delom, 
prizadevnostjo in  še čim pripomorejo k boljšemu delu 
društva in za dobro vseh občanov.
Tokrat smo izbrali družino.
V letu 2012 je bil objavljen Javni razpis LAS JABOLKO. Bilo 
je veliko prijavljenih projektov. Na enega od teh razpisov 
se je prijavila tudi Občina Selnica ob Dravi, da uredi 
Sadjarsko učno pot za kolesarje in pohodnike – Jabolčno 
pot -, TD pa je bilo poleg  KGZ Enota Maribor partner v tem 
projektu. Kot partner smo predlagali, da nekje na sredini 
te poti postavimo KOZOLEC in ga opremimo z muzejsko 
zbirko starega orodja in naprav za »prešanje« sadja. Za 
postavitev tega objekta je bilo potrebno pridobiti – seveda 
brezplačno – zemljišče. Tu pa smo imeli srečo! Prijazno so 
nam prisluhnili in se po družinskem posvetu odločili, da 
bodo del svojega zemljišča odstopili v javno dobro.
Pa ne samo to. Zbrali, poiskali in s pomočjo dobrih sosedov 
postavili in uredili MUZEJSKO ZBIRKO starega orodja in 
naprav za »prešanje« sadja. 

To je bila DRUŽINA REPOLUSK iz Črešnjevca ob Dravi 2. 
Iskreno smo se jim zahvalili in jim zaželeli, da ostanejo še 
naprej tako dobri in nesebični.  Za družino Repolusk pa 
res velja: TURIZEM SMO LJUDJE IN SKUPAJ USTVARJAMO 
TURIZEM!

Besedilo Besedilo: Ivanka FREŠER – predsednica TD
Fotografije: FOTO ANKA.
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zbrani so nekateri frazemi po Slovarju dr. Janeza 
Kebra (Ljubljana, 2011). Frazeološke enote ali frazemi 
so stalne besedne zveze, katerih namen ni ali je samo 
delno ugotovljiv iz pomenov njegovih sestavin. V 

Selniških novicah so že bili objavljeni nekateri frazemi. V 
tej številki zopet objavljam nekaj primerov.

Črni petek: zelo nesrečen, neuspešen dan, velika nesreča, 
neuspeh; kot petelin na gnoju: ponosno, bahavo 
vedenje; rdeči petelin: požar; pihati komu na dušo: vneto 
prigovarjati, dvoriti; držati se koga/česa kot pijanec 
plota: zelo močno, trmasto držati se koga/česa; vztrajati 
na čem; biti na piki: biti predmet napadov, obtožb, šal, 
zanimanja; Pirova zmaga: zmaga, uspeh, ki sta glede na 
velike žrtve malo vredna, nekoristna; tenko piskati: živeti 
v težkih gmotnih razmerah; biti v nevarnem položaju; 
pristaviti svoj piskrček: poiskati korist zase; pridružiti se 
čemu, kar je v danem položaju najbolj koristno; pečene 
piške letajo komu v usta: brez truda se komu zelo dobro 
godi; za božje plačilo: zastonj, brezplačno; tudi za božji 
lon, za boglonaj; skakati čez planke/čez plot: biti nezvest 
v zakonu; obračati plašč po vetru: zaradi koristi prilagajati 
svoje ravnanje, prepričanje trenutnim razmeram; bíti plat 
zvona: opozarjati na neposredno nevarnost; opozarjati, 
da je treba kaj čim prej storiti; narediti plavega: 
neupravičeno izostati z dela; podplati srbijo koga: zelo si 
želi hoditi, teči, plesati; pogovor iz oči v oči: odkrit, zaupen 
pogovor med dvema sogovornikoma; dobivati polena 
pod nôge: biti oviran pri delu, pri svojih prizadevanjih; 
boljša polovica: žena, soproga; slabša polovica: mož, 
soprog; pometanje pod preprogo: skrivanje , prikrivanje, 
ignoriranje česa; suh kot poper: zelo suh; popolnoma 
brez denarja; posipanje s pepelom: kesanje zaradi slabih 
dejanj; potiti krvavi pot: zelo se truditi, trpeti; trnova 
pot: težavna, nelahka, ovinkasta pot do česa; težko 
življenje; slepi potnik: potnik, ki nima vozne karte; gasiti 
požar: poskušati reševati zelo težaven položaj; trinajsto 
prase: kdor, kar je kje odveč, nepotreben, nepotrebno; 
pravdati se za oslovo senco: pravda za nepomembne, 
nevažne stvari; biti dolg kot prekla: zelo visok; bíti suh 
kot trlica: biti zelo suh; pripraviti komu hladno prho: 
pripraviti komu razočaranje, neprijetno presenečenje; 
imeti dolge prste: krasti; oblizniti si vse prste: biti zelo 
zadovoljen; oviti koga okrog prsta: pripraviti koga, da 
stori vse, kar želimo, hočemo; pogledati komu skozi prste: 
biti popustljiv, prizanesljiv do napak, pomanjkljivosti 
koga; prst božji: svarilo, opomin, kazen; bel kakor prt: 

zelo bled; bled kot stena, kot platno, kot zid; živeti kakor 
ptica pod nebom: živeti svobodno, brez skrbi; jekleni 
ptič: letalo; že ptički čivkajo (o čem, da): to je že zdavnaj 
splošno znano; puliti se za kaj: zelo si prizadevati dobiti, 
kupiti kaj; varovati koga/kaj kot punčico svojega očesa: 
zelo skrbno varovati koga ali kaj; vreči puško v koruzo: 
ne vztrajati, obupati, odnehati; poravnati stare račune: 
poravnati stare obveznosti, spore, zadeve; priti na svoj 
račun: biti zadovoljen s čim, doseči pričakovano, želeno; 
račun brez krčmarja: neuspeh zaradi neupoštevanja 
vseh okoliščin; raj na zemlji: dobro, srečno življenje; iti 
rakom žvižgat: biti zaman, brez uspeha, propasti; umreti, 
ubiti se; zardeti kot kuhan rak: zelo zardeti; mačehovsko 
ravnati s kom/čim: kot slaba mati, brezsrčno, neskrbno, 
sebično ravnati s kom, s čim; gledati kakor levi razbojnik 
na križu: gledati grdo, hudobno; biti v polnem razcvetu: 
v celoti, polno cveteti; zelo uspevati; razprava za okroglo 
mizo: odkrit, sproščen pogovor o določenem vprašanju, 
problemu; verižna reakcija: vzročno povezan buren potek 
dogodkov, ki ga sproži na videz nepomembna, neopazna 
stvar; lepa reč: izraža začudenje, zadrego (ta je pa lepa); 
ne imeti ne repa ne glave: biti brez logične povezave, 
brez smisla; stisniti rep med noge: umakniti se, zbežati; 
vdati se, odnehati; pogledati resnici v oči: soočiti se z 
neprijetno resnico; biti za rešetkami: biti v zaporu, ječi; 
biti na rešetu: biti v kritični obravnavi, pretresu; kot riba v 
vodi: ugodno, prijetno; spretno iznajdljivo; počutiti se kot 
riba na suhem: počutiti se neugodno, slabo; ribarjenje 
v kalnem: izrabljanje neurejenih razmer za dosego cilja; 
rinjenje z glavo skozi zdi: prizadevanje, težnja izsiliti, 
doseči nemogoče; biti komu za ritjo: zasledovati koga, 
nadzorovati koga; biti kot rit in srajca: biti nerazdružjiv, 
neločljiv; biti tiho kot rit: bati se povedati kaj, bojazljivo 
molčati.

Nadaljevanje sledi.

Akad. prof. dr. Zinka Zorko

JEZIKOVNE DROBTINICE
SLOVENSKI FRAZEMI (NADALJEVANJE)

I
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a pustni torek je bila pri Sv. Duhu prava veselica,
saj v šolo je namesto učiteljice prišla lisica.
Na veselje vseh otrok se ta dan nismo učili

in se v pravljične junake spremenili.

Na pustni torek je bilo v šoli in vrtcu zelo veselo.  V šolo 
smo prišli maskirani.  Nato smo izdelali enostavne maske 
iz papirja in z njimi okrasili šolske prostore.  Sledilo je 
rajanje ob glasbi in predstavitev mask.  Norčav dan smo 
zaključili s povorko po vasi, s katero smo pregnali zimo in 
prebudili naravo.

PUSTOVANJE PRI SV. DUHU

N

Besedilo: Damjana OČKO, profesorica

ŠOLA DIHA S KRAJEM

Šola je vedno bila najpomembnejši medij za prenašanje 
bogastva tradicije z generacije na generacijo …
Albert Einstein

 odružnica Sv. Duh na Ostrem Vrhu s svojimi 
dejavnostmi povezuje krajane in vzgaja v 

spoštovanju do naravnih lepot tukajšnjega kraja, ljudi in 
tradicije. Šola in vrtec imata pomemben vpliv na kulturno 
življenje v kraju. Tako že vrsto let intenzivno sodelujemo 
z raznimi društvi. Najmočnejša vez sodelovanja se je 
spletla s pevskim društvom Lipa. Svoje moči smo znova 
združili v že tradicionalnih delavnicah v cvetnem tednu. 
Ta se konča s cvetno nedeljo. Cvetna nedelja ali cvetnica 
je uvod v veliki teden, katerega zaključek je velika noč. 
Verniki ta dan blagoslavljamo v šope ali butare povezano 
pomladansko zelenje ali oljčne veje. Ta tradicija je zelo 
močno ohranjena tudi pri Sv. Duhu na Ostrem vrhu. Prav 
zaradi tega smo v medgeneracijskih delavnicah izdelovali 
butare in velikonočne zajčke ... Besedilo: Damjana OČKO, profesorica

                                  Ustvarjamo

P



13Selniške novice 21 | maj 2014

PROGRAM »VELIKI NEMARNI ŠKORNJI«  
V GRADIŠČU NA KOZJAKU

letošnjem šolskem letu smo Pikapolonice iz 
Gradišča na Kozjaku sodelovale v mednarodnem 
programu »Veliki nemarni škornji«. 

V program smo se vključili zaradi zanimive vsebine in 
posebnega pristopa  –  knjige brez ilustracij, ki jo je prejel 
vsak otrok. Otroci so skozi  šolsko leto ilustrirali knjigo 
in se na koncu podpisali kot ilustratorji ter iskali rešitev 
nastalega problema  –  nemarnega početja velikih škornjev.

Program spodbuja osnovni gibali družbe: kalitev 
inovativnih idej ter razvoj višjih moralnih vrednot.

Program na edinstven način spodbuja h kreativnosti, 
inovativnosti ter razvoju kritičnega mišljenja otrok. 
Osnovna tematika ekologije je podana na otrokom 
primeren način  –  skozi zgodbo Veliki nemarni škornji. 
Skozi programske aktivnosti se tematika razširi na raven 
spoznavanja vrednot ter kritičnosti do lastnega vedenja. 
Zgodbo smo vključevali v vsa področja kurikula.

                                  Ustvarjamo

Mušnica

 Nagrajenka natečaja

Kakšen gozd si želimo?                               

Luna

V
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STARŠI IN OTROCI SKUPAJ V VRTCU – PRIREDITVE ZA STARŠE V 
CENTRALNI ENOTI VRTCA SELNICA OB DRAVI

V sklopu programa smo nastopili na prireditvi ob 
materinskem dnevu v Domu krajanov v Gradišču na 
Kozjaku. Izdelali smo gozdni bonton ter tri didaktične igre, 
ki smo se jih z veseljem igrali. Jeseni smo med sprehodi 
po gozdu spoznali veliko gob, dreves in našli veliko smeti.  
Zgodbo  –  Veliki nemarni škornji - nam je Ksenija Žavcer 
prevedla v narečje in nam jo tudi prebrala. S prevedeno 
zgodbo v narečje sodelujemo v natečaju  –  Škornjev jezik. 

Ponosni  smo tudi na knjižno nagrado, ki jo je prejela 
Tara Kaiser za najbolj izvirno nematerialno željo v sklopu 
programa in dodatnega natečaja »Hanina in moja božična 
želja«. 
Zgodba se konča tako, da rdeča mušnica speče palačinke z 
borovnicami in gozdnimi jagodami za gobe, zajca, veverico, 
polža in škrate.  Mušnico smo povabili tudi v naš vrtec in 
se za zaključek programa posladkali s palačinkami, ki smo 
jih pripravili sami.

In skupaj smo ugotovili, da pa le niso vsi škornji nemarni.
Čaka nas še srečanje škorenjčkov, ki ga pripravljajo 
organizatorji programa (Zavod Vista), ki je zaključni 
dogodek programa, v sodelovanju z vsemi vključenimi 
otroki, njihovimi starši, mentorji in ustvarjalci ideje.

Dogodek bo obeležen z ustvarjalnimi, športnimi, 
družabnimi, kulturnimi aktivnostmi in bo tako predstavljal 
»druženje z dekico«.
Vendar POZOR  –  tam ne bo velikih nemarnih škornjev, ne 
majhnih in ne velikih! 

Skrb za čisto okolje in naravo je naša skupna nit.

Več o programu najdete na: http://www.
velikinemarniskornji.si/ .

Besedilo in fotografije: Jerneja LISJAK, dipl.vzg.

 našem vrtcu se zavedamo, da je dobro sodelovanje 
med nami in starši še kako pomemben vidik 
kakovosti predšolske vzgoje. Izboljšanje medosebne 
komunikacije s starši smo si zadali tudi kot eno 

izmed prioritetnih nalog v Razvojnem načrtu vrtca Selnica 
ob Dravi, ki predstavlja dokument konceptualnega razvoja 
vrtca in profesionalnega razvoja strokovnih delavcev za 
obdobje pet let (2011–2016). Le z ustreznim medsebojnim 
dopolnjevanjem družinske in institucionalne vzgoje lahko 
omogočimo optimalne pogoje za razvoj in dobro počutje 
naših otrok.
Otroci so še posebej veseli, kadar v vrtec pridejo njihovi 
starši ali stari starši, zato vsako leto načrtujemo tudi 
prireditve, namenjene družabnemu sodelovanju z njimi. V 
letošnjem šolskem letu se lahko pohvalimo z zelo dobrim 
obiskom. Doslej smo v centralni enoti vrtca uspešno izvedli 
naslednje prireditve: »mali vrtičkarji« - ureditev vrtička in 
ustvarjalne delavnice na igrišču vrtca, »igre brez meja« - 
športno popoldne na igrišču šole, »Bučko z lučko« - pohod 
po Selnici z lučkami, »diši po božiču« - peka keksov z dedki 
in babicami, ustvarjalne delavnice z mamicami in »zajčja 

olimpijada« - športno popoldne na igrišču in v okolici 
vrtca. Starše in stare starše pa bomo povabili še na »dan 
druženja in gibanja vseh generacij«, ki bo v soboto, 17. 
maja, na zaključno prireditev oddelkov vrtca v šoli, ki bo 
tako kot vsako leto v času občinskega praznika v šotoru 
na igrišču šole, in na »veliko vesoljsko zabavo« - zaključno 
prireditev na igrišču vrtca, v juniju.

MALI VRTIČKARJI
V tednu otroka v oktobru strokovni delavci vrtca želimo, 
da bi se otroci v vrtcu še posebej dobro počutili. Ker pa so 
otroci najbolj srečni, ko so lahko skupaj s svojimi starši, v 
tednu otroka povabimo v vrtec tudi njih. 

V
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V sredo, 9. 10. 2013, so strokovni delavci iz oddelkov v 
stavbi vrtca pripravili jesensko druženje na igrišču vrtca 
in starše povabili, da bi jim pomagali urediti vrtiček. Očka 
deklice Pie je že v tednu pred tem pripeljal velik kup zemlje, 
ki je čakal na močne in pridne roke, da ga z lopatami in 
grabljami preoblikujejo v lepo vrtno gredo. 
Vse zbrane je pozdravila tetka Jesen in jim povedala, 
kako je zadovoljna z letošnjimi pridelki, še posebej z repo 
velikanko, ki je zrasla na kupu zemlje na igrišču vrtca. Repo 
si je ogledal začudeni dedek in je nikakor ni mogel izpuliti. 
Zato je na pomoč poklical babico ... Zgodbico o repi 
velikanki so zaigrali strokovni delavci in šele s pomočjo 
otrok jim je res uspelo iz kupa zemlje izvleči repo. Tetka 
Jesen pa je povabila starše, naj pomagajo iz tega kupa 
narediti vrt, da prihodnje leto ne bo težav še s kakšno repo 
velikanko. Starši, predvsem očetje, so zavihali rokave in se 
lotili dela, ki jim je šlo zelo dobro od rok. Drugi so medtem 
izdelali ptičje strašilo, oblikovali domišljijske figure iz 
jesenskih plodov, nizali ogrlice in tako skupaj preživeli 
nepozabno družabno popoldne.

IGRE BREZ MEJA
V četrtek, 17. 10. 2013, so se otroci vrtca v šoli s starši in 
strokovne delavke v lepem številu zbrali na šolskem igrišču. 
Prišli so v popolni športni opremi v čudovitem jesenskem 
vremenu. Skupaj s starši so izvedli športno popoldne »Igre 
brez meja«, v okviru športnega programa »Mali sonček«. 

Po športnem pozdravu je sledilo razgibavanje telesa in 
predstavitev poligonov. Otroci so dobili športne kartončke 
s štirimi nalogami, ki so jih morali izvesti skupaj s starši. 
Za vsako uspešno opravljeno nalogo so v svoj kartonček 
prejeli žig. Med samimi igrami je bilo veliko veselja, smeha, 
dobre volje in športnega vzdušja. Otroci so zelo ponosno 
polnili svoje kartončke in ob koncu za nagrado prejeli še 
medaljo. Za konec so si navdušeno zaploskali in si zaželeli 
še več takšnih športnih druženj.

BUČKO Z LUČKO
V torek, 10. 12. 2013, so v vseh oddelkih starše in otroke 
povabili v šolsko avlo na prireditev »Bučko z lučko« in jim 
obljubili predpraznično presenečenje. Skrivnostnemu 
povabilu so se odzvali v zelo velikem številu; to nas je še 
posebej razveselilo.
V polmraku praznično okrašene avle je vse zbrane 
pozdravila ga. ravnateljica, nato pa so strokovne delavke 
zaigrale lutkovno igrico o deklici Lučki, ki se je bala teme in 
se je kljub temu odpravila na pot skozi gozd, da bi obiskala 
bolno babico. Na poti je srečala gozdne živali in gozdnega 
škrata ter jim pomagala s svojo lučko. Na koncu je ni bilo 
teme nič več strah, pri tem pa so ji pomagali tudi otroci iz 
skupin Metuljčki in Ribice, ki so ji zapeli pesmico.
Škrat iz pravljice je povprašal otroke po njihovih novoletnih 
željah in otroci so mu prinesli lističe z željami, ki jih je 
spravil v veliko kuverto. Nato je vse zbrane povabil na 
pohod po selniških ulicah, da bi mu pomagali posvetiti do 
jelke na vasi, kjer bo pustil kuverto z željami, da se bodo 
lahko uresničile. Otroci so dobili svoje svetilke, ki so jih 
izdelali v vrtcu, in se v množičnem sprevodu skupaj s starši 
v temi odpravili po ulicah. Škrat jih je vodil do trga, kjer je 
stala jelka. Tam so mu vsi skupaj zapeli pesmico »Enkrat 
je bil en majhen škrat«, on pa jim je prebral otroške želje 
iz kuverte, obljubil, da prihodnje leto spet pride, nato pa 
naročil, naj si »odsvetijo« domov. Razšli so se z nasmehom 
na obrazih, s pisanimi lučkami v rokah in iskricami v očeh.
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DIŠI PO BOŽIČU
V prazničnem tednu v decembru, 17. 12. 2013, so v 
oddelkih v stavbi vrtca medse povabili dedke in babice, 
da bi skupaj z njimi doživeli čar praznikov ob dišeči peki 
keksov. 
Na dan dogodka so skupaj z njimi pripravili igralnice, si 
nadeli predpasnike in umili roke. Babice so zamesile testo, 
pri čemer so otroci sodelovali z velikim zanimanjem in 
navdušenjem, vse skupaj pa so si zadovoljno ogledovali 
tudi dedki. Vsak otrok je dobil svojo kepico, iz katere je 
skupaj z babico oblikoval kekse. Naložili so jih na pekač 

in jih odnesli h kuharici, ki jih je dala peči. Med tem so 
otroci babicam in dedkom popestrili dopoldan z rajanjem 
in petjem pesmic ter skupno igro. 
Z okusnimi keksi so se otroci posladkali pri popoldanski 
malici, zavili pa so jih tudi za domov in jih odnesli svojim 
babicam in dedkom.
Tega dne v vrtcu ni zadišalo le po dobrih keksih izpod 
pridnih in veščih rok babic ter drobnih rok vnučkov, temveč 
tudi po božiču, ob čemer je bilo vsem toplo pri srcu.

USTVARJALNE DELAVNICE Z MAMICAMI
 V torek, 25. 3. 2014, na materinski dan so otroci iz skupin 
vrtca v šoli v vrtec povabili svoje mamice. V prvem delu 
srečanja so jih razveselili in navdušili s pesmicami in 

plesi, na ples pa so mamice tudi povabili in z njimi skupaj 
zaplesali. Nato je vsak otrok skupaj s svojo mamico izdelal 
darilce za materinski dan in ji na svoj - otroški način 
sporočil, kako rad jo ima.
Tako so ob prijetnem druženju, solzah ganjenosti in 
ponosu mamic, smehu ter otroški radosti prehitro minili 
nepozabni trenutki.

ZAJČJA OLIMPIJADA
V petek, 11. 4. 2014, se je igrišče vrtca ponovno napolnilo 
s starši in otroki, ki so se odzvali povabilu na velikonočno 
obarvano športno druženje. Vsaka družina je prejela 
kartonček za zbiranje žigov za opravljene naloge na štirih 
postajah, in sicer: obešanje jajčk v parku pred šolo, igre 
na in ob igralu na igrišču vrtca pri šoli, poligon na šolskem 
igrišču in metanje jajčk v »jajcožer« na igrišču vrtca. Po 
opravljenih nalogah so se ponovno zbrali na igrišču vrtca, 
kjer je zbrane pozdravil velikonočni zajček, ki so mu otroci 
izročili izpolnjene kartončke. Nato je zajček vse povabil na 
ples, da so se še enkrat skupaj razmigali, za konec in piko 
na i pa so se z njim odpravili še na iskanje zaklada. Otroci so 
ga z navdušenjem kaj kmalu odkrili na drevesu za vrtcem. 
V veliki vreči iz blaga je bilo polno slastnih čokoladnih jajčk, 
s katerimi so se zasluženo lahko posladkali prav vsi. »Bilo 
je super!« so povedali starši, strokovni delavci oddelkov v 
stavbi vrtca pa so bili zadovoljni, ker je prireditev tako lepo 
uspela. 

 

Besedilo in fotografije:  Ladislava MILOŠEVIĆ
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OŠ SELNICA OB DRAVI V PROJEKTU »UVAJANJE IN 
UPORABA E-VSEBIN IN 

E-STORITEV PRI NARAVOSLOVNIH PREDMETIH«

aša šola se je prijavila na dvoletni projekt, ki 
so ga razpisali Ministrstvo za izobraževanje, 
znanost in šport, ZRSŠ in Arnes. Izbranih je bilo 

le 10 slovenskih osnovnih šol in ponosni smo, da smo 
med njimi tudi mi. Določili smo oddelek, kjer vsebine 
projekta izvajamo (7. a), in tim učiteljev, ki uvaja in evalvira 
e-vsebine in e-storitve: Marija Pupaher pri matematiki, 
Emica Škrinjar pri geografiji in zgodovini, Manja Kokalj 
pri naravoslovju, Uroš Ozmec pri tehniki in tehnologiji 
ter Franc Jakoš kot računalnikar (vodja projekta za vse 
šole je ga. Sambolić-Beganović, svetovalka ZRSŠ za 
matematiko). V pouk vključujemo e-vire, e-vsebine, 
e-učbenike, e-storitve, različne aplikacije na vseprisotnih 
napravah … Učenci delajo s tabličnimi računalniki (mini 
iPad) in pridobivajo nova e-znanja, nadgradili so (in še 
bodo) svoje e-kompetence ter digitalno pismenost. Veliko 
uporabljamo spletne učilnice in še vedno dajemo poudarek 
bralni pismenosti. Učitelji, ki smo v timu, dopolnjujemo 
svoje znanje na mnogih izobraževanjih, novosti pri pouku 
pa predstavljamo sodelavcem, študentom, učiteljem 
in ravnateljem drugih šol ter predstavnikom Zavoda RS 
za šolstvo. V maju bomo svoje delo predstavili tudi na 
mednarodni konferenci SIRikt.  
Preveriti in analizirati želimo, ali uporaba e-gradiv 
izboljša razumevanje in znanje učencev ter prinaša boljše 
rezultate (to je tudi eden izmed ciljev projekta). S takšnim 
delom smo povečali motivacijo učencev za delo pri pouku, 
izboljšali njihove IKT-veščine, povečali možnost notranje 
diferenciacije in individualnega pristopa. Trudimo pa se, 
da spodbujamo tudi miselne procese učencev na višjih 
kognitivnih stopnjah. Konec šolskega leta bomo izvedli 
ankete za učence in starše ter teste, s katerimi bomo 
pridobili povratno informacijo o našem delu. Naslednje 
leto bodo znanje na tak način pridobivali učenci drugega 

oddelka. 

Tim učiteljev e-projekta

 
Pri pouku s pomočjo tablic učenci berejo, tipkajo, rišejo, fotografirajo, snemajo …

Učenci 7. a s tablicami

N
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   Učijo se tudi v parih, radi pomagajo drug drugemu.

 

 

 
Znanje najpogosteje pridobivajo in preverjajo samostojno.

Včasih rešujejo naloge kar na tleh.
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Delo s QR kodami je zanimivo in poučno. 

 

Pri NAR so pouk spremljali gostje: predstojnica ZRSŠ OE MB ga. Bevc, 
svetovalka za NAR ga. Moravec, svetovalka za knjižnično dejavnost ga. Fekonja 
in 23 ravnateljev. Uro sva izvajali s knjižničarko.  

 
Pri uri GEO je bil prisoten svetovalec ZRSŠ       

Pri tehniki je bil prisoten svetovalec ZRSŠ g. Fišer.
g. Lilek in 20 študentov z mentorico.

 

Na koncu učnih ur učenci na različne načine ovrednotijo metode dela pri 
pouku, uporabnost pridobljenega znanja, kaj jim je bilo všeč, kaj bi še želeli 
izvedeti, kaj bi predlagali …

Besedilo in fotografije: Manja KOKALJ, prof. BIO-KEM 
(vodja projekta)
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KULTURNI DAN NA PTUJU

 okviru kulturnega dne smo se v mesecu februarju 
tudi učenci s podružnice Gradišče na Kozjaku 
udeležili ogleda mesta Ptuj, gradu, gledališke 

predstave Gregorjevo čudežno zdravilo in knjižnice Ivana 
Potrča. Zelo smo bili navdušeni nad razstavno zbirko v 
grajskih prostorih in zbirko ptujskih pustnih mask. Naša 
knjižničarka Maja pa nam je prebrala zgodbo o Kurentu. Ko 
smo se odpravili proti avtobusu, smo pri vhodu občudovali 
lep razgled na mesto Ptuj. 

Učenci in učenke s podružnice Gradišče na Kozjaku

V

MATERINSKI DAN V GRADIŠČU NA KOZJAKU

Mamica je kakor luna,
dolge bdi noči,
da počiva njeno dete
mirno brez skrbi.
Neke noči se je Luna vsa zamišljena sprehajala med svetlimi 
zvezdami. Tako rada bi postala velika. A ko odraste v polno 
luno, jo čaka neprijetna novica. Ko ji oče Sonce in mama 
Severnica povesta, da bo sedaj, ko je odrasla, morala 
delati, skrbeti za druge in biti odgovorna, se Luna odloči, 
da bo raje ostala majhna in uživala brezskrbne otroške dni 
...dokler spet ne odraste in postane VELIKA okrogla LUNA.

troško zasanjanost, delo odraslih, mamino 
požrtvovalnost, skrb, ljubezen ter očkov naporen 
delovni dan so učenke, učenci in otroci iz 

vrtca s petjem, plesom, igro in deklamacijo predstavili 
mamam, babicam, prababicam in vsem drugim krajanom 
in krajankam na prireditvi, ki so jo organizirale žene iz 
Društva kmečkih žena v Gradišču na Kozjaku. Hvala vsem 
za prijazno pogostitev in prijetno druženje.

Besedilo in fotografije: Nataša JAVORNIK, prof.

O
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VOŠČILO

 prazničnem tednu smo tudi na podružnici 
Gradišče na Kozjaku pripravili kratko kulturno 
prireditev za starše z naslovom Voščilo. Božiček 
pa nas je presenetil z lutkovno predstavo Pismo 

za Božička in seveda z lepimi darili. Staršem in drugim 
krajanom smo na božično-novoletnem sejmu ponudili 
izdelke, ki smo jih izdelali  na praznični delavnici v mesecu 
novembru. Hvala Občini Selnica ob Dravi za podarjeno 
lutkovno predstavo.

Učenci podružnice Gradišče na Kozjaku 
z učiteljicama Natašo Javornik in Zvonko Repnik

PUST

Pust, pust, mastnih ust!
Le kdo jih ne pozna? 
Na podružnici so doma 
in nikoli Vam jih ne proda. 
Le kaj, le kaj? Recite nam sedaj!

ako pa so nas na podružnici Gradišče presenetile 
pustne šeme. Učencev ni bilo v šolo, ostali so 
kar doma in v šolo poslali kavboja, pikapolonico, 

klovna, ninjo, nuno, princesko, gusarja, kraljico, čebelico, 
tigra, Piko Nogavičko in še in še. Bilo je prav zabavno, ko so 
se šeme predstavile in nam veliko lepega pripravile. Pa smo 
le odgnali zimo! 
 

Besedilo in fotografije: Nataša JAVORNK, prof.

V

T
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ZIMSKI ŠPORTNI DAN

a podružnici Gradišče smo v mesecu januarju 
preživeli zelo zanimiv športni dan. Gospod 
Srečko Volmajer nas je odpeljal na kmetijo 

Rihter, kjer nam je gospod Miran Rihter prijazno pripravil 
njihovo smučišče in vlečnico. Na smučini smo urili naše 
smučarske in sankaške sposobnosti in se nadvse zabavali. 
Gospa Rihter, Matičeva in Nikova babica, nam je pripravila 
topel čaj in domače sveže pečene buhtlje. Po napornem 
športnem dnevu se je okrepčilo zelo prileglo. Hvala družini 
Rihter za njihovo prijaznost ter gospodu Srečku za prevoz.

Besedilo in fotografija:  Nataša JAVORNIK, prof.

ŠOLARJI NA LOVSKI RAZSTAVI
ovsko-gojitveni bazen Kozjak, ki ga sestavljajo LD Gaj nad Mariborom, LD Boč na Kozjaku in LD Vurmat, je tako 
kot vsako leto tudi letos pripravil lovsko razstavo – v organizaciji LD Vurmat. 

Letos, 17. februarja, so lovsko razstavo obiskali šolarji podružničnih osnovnih šol Gradišče na Kozjaku in Sv. Duh na 
Ostrem vrhu. Sprejeli so jih lovci LD Vurmat Mojca RIHTER, starešina Andrej HOLCMAN in Slobodan TATALOVIČ. Da so 
šolarji lovsko razstavo, kljub pravemu snežnemu metežu lahko sploh obiskali je poskrbel nepogrešljivi Srečko VOLMAJER 
– voznik kombija.

Mojca RIHTER         Starešina Andrej HOLCMAN

N

L
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Z  MAMAMI POD MEDVEDOVIM DEŽNIKOM

Lovka Mojca RIHTER in starešina Andrej HOLCMAN sta šolarje seznanila s tem, kaj lov sploh je, čemu služi in kaj je 
namen lovskega udejstvovanja. Seveda sta šolarjem povedala tudi, kako živi in dela lovska družina. Šolarji so obema 
pozorno prisluhnili in se vključevali v pogovor. Vidi se, da vsi živijo na podeželju in da je njihovo bivanje močno vpeto v 
naravo. Zato tudi ne preseneča dobro poznavanje divjih živali pa tudi delo lovcev jim ni povsem neznano.
Šolarje so lovci LD Vurmat tudi pogostili. 
Na koncu druženja je sledilo še skupinsko slikanje z učiteljicami Natašo, Damjano in Zvonko ter lovci Srečkom, Andrejem 
in Mojco.  

Skupinska slika

Besedilo in fotografije: Slobodan TATALOVIČ

MAME NISO SAME
Mame niso same
niti kratek čas,
še med spanjem vedo,
da imajo nas.

Sanje, svet in želje,
vse ti mama da, 
a če mame ne bi bilo,
bi vse narobe šlo.

Mame res niso same, 
ker imajo ob sebi nas, ves čas.

Ajda Rihter, 

3. razred podružnica Sv. Duh na Ostrem vrhu

DEŽNA LUŽA
Dežna luža se širi, ko dežek 
nanjo pada.
Zavzame goro, mesto, gozd, 
vrtec.
Ampak ne more zavzeti 
mojega prijateljstva.

Vito Koren, 2. razred podružnica 

Sv. Duh na Ostrem vrhu
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VOLITVE POSLANCEV IZ REPUBLIKE SLOVENIJE V EVROPSKI 
PARLAMENT 2014

P rireditev ob materinskem 
dnevu je pri Sv. Duhu že 
tradicionalna in vedno 

odlično obiskana. Letos smo 
strokovne delavke, učenci in otroci 
iz vrtca pripravili dramatizacijo 
pravljice Pod medvedovim 
dežnikom. Glede na vsebino 
pravljice smo šolarji izdelali tudi 
sceno. Glavna tema letošnje 
prireditve je bila ˝POMAGAJMO 
SI''. Takšno je tudi sporočilo 
pravljice, ki govori o dobrem 
medvedu. Ta je za rojstni dan dobil 
rdeč dežnik. Ko začne deževati, 
medved odpre dežnik in se odpravi 
po gozdu. Sreča živali, jih vzame 
pod svoj dežnik, da ne bi bile mokre. Toda dežnika nima samo medved, ampak tudi lisica. Pod njenim dežnikom pa je 
prostor le zanjo. Kmalu preneha deževati in živali se odpravijo domov. Pride nedelja, z njo pa tudi čas obiskov. Hvaležne 
živali hitijo na obisk k medvedu, ki jim je ponudil pomoč v dežju. Tudi lisica si želi družbe, ker je osamljena. Toda družbe 
ne dobi, saj živalim ni pomagala, ko so v dežju potrebovale streho nad glavo.

Prireditev je bila prepletena z ubranim petjem organizatork in pevk Pevskega društva Lipa, z deklamacijami otrok, 
posvečenimi mamam, in z nastopom tamburašev iz Bistrice ob Dravi. Tamburaši delujejo pod okriljem KUD Bistrica ob 
Dravi. Program so obogatili z venčki znanih slovenskih in dalmatinskih skladb.
Ob koncu prireditve je vsaka mama dobila v dar vrtnico.

Besedilo: Damjana OČKO, profesorica 
Fotografije: Slobodan TATALOVIČ

Predsednik Republike Slovenije 
je 12. februarja 2014 izdal Odlok 
o razpisu volitev poslancev 

iz Republike Slovenije v Evropski 
parlament. Odlok je objavljen v 
Uradnem listu Republike Slovenije št. 
12/14 z dne 14.2.2014.
Poslance v Evropski parlament volimo 
za dobo 5 (petih) let na podlagi 
splošne in enake volilne pravice 
neposredno in s tajnim glasovanjem. 
Iz območja Republike Slovenije se 8 
(osem) poslancev izvoli na podlagi 

list kandidatov po proporcionalnem 
volilnem sistemu. Mandati se med 
liste delijo po d´Hondtovi metodi. 
Območje Republike Slovenije je 1 
(ena) volilna enota. Na listi, za katero 
je glasoval, lahko volivec odda en 
prednostni (preferenčni) glas.
Volitve poslancev iz Republike 
Slovenije v Evropski parlament bodo 
potekale v nedeljo, 25. maja 2014. 
Glasovanje na rednih voliščih bo 
potekalo med 7.00 in 19.00 uro.
Predčasno glasovanje bo 20. maja, 
21. maja in 22. maja 2014 na sedežu 

okrajne volilne komisije v prostorih 
Upravne enote Ruše, Kolodvorska ul. 
9, Ruše. Volišče bo urejeno v pritličju 
stavbe, neposredno ob vhodu, tako 
da bo zagotovljena tudi dostopnost 
invalidnim osebam.
Volivce seznanjamo, da lahko 
glasujejo tudi na naslednje načine:
• po pošti lahko glasujejo 

oskrbovanci domov za starejše, 
ki nimajo stalnega prebivališča v 
domu, volivci, ki so na zdravljenju 
v bolnišnicah ali v zdraviliščih, ter 

P
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PROSTORI ZA SKLEPANJE ZAKONSKIH ZVEZ

pravna enota Ruše od meseca 
aprila 2014 razpolaga še z 

dvema novima uradnima prostoroma 
za sklepanje zakonskih zvez (poročna 
dvorana). Tako lahko bodoči zakonci 
izberejo prostor, kjer želijo skleniti 
zakonsko zvezo – poročno dvorano 
na sedežu Krajevnega urada Lovrenc 
na Pohorju, Spodnji trg 8, Lovrenc 
na Pohorju, v Domu kulture v Rušah, 
Falska cesta 24, Ruše in v sejni sobi 
Občine Selnica ob Dravi, Slovenski trg 
4, Selnica ob Dravi. 

V primeru, da želita bodoča zakonca 
skleniti zakonsko zvezo v času uradnih 
ur upravne enote, lahko slovesen 
obred opravita v prostoru, ki je 
namenjen za sklepanje zakonskih zvez 
na sedežu upravne enote.

U

volivci, ki so na dan glasovanja v 
zavodu za izvrševanje kazenskih 
sankcij. Zahtevek za glasovanje 
po pošti morajo vložiti pri okrajni 
volilni komisiji ali volilni komisiji 
volilne enote, na območju 
katere imajo stalno prebivališče, 
najkasneje do 14. 5. 2014;

• volivci - invalidi, ki so vpisani v 
volilni imenik za območje volišča, 
ki ni dostopno invalidom, in želijo 
glasovati na volišču, dostopnem 
invalidom, morajo okrajni volilni 
komisiji sporočiti svojo namero, da 
bodo glasovali na takem volišču, 
najkasneje do 21. 5. 2014;

• volivci, ki želijo glasovati na 
območju zunaj okraja stalnega 
prebivališča, morajo sporočiti 
okrajni volilni komisiji, na območju 

katere so vpisani v volilni imenik, 
da želijo glasovati na volišču 
v drugem okraju (t.i. volišče 
»OMNIA«), najkasneje do 21. 5. 
2014;

• volivci, ki so vpisani v volilni imenik 
državljanov RS, ki nimajo stalnega 
prebivališča v RS (izseljenci), pa 
bodo na dan glasovanja v Republiki 
Sloveniji in želijo glasovati na 
volišču v Sloveniji, morajo svojo 
namero sporočiti okrajni volilni 
komisiji ali državni volilni komisiji 
najkasneje do 21. 5. 2014;

• volivci, ki se zaradi bolezni ne 
morejo osebno zglasiti na volišču, 
sporočijo okrajni volilni komisiji, 
da želijo glasovati pred volilnim 
odborom na svojem domu, 

najkasneje do 21. 5. 2014.
Volivce volilnega okoliša, ki spada k 
dosedanjemu volišču št. 007004015 
GASILSKI DOM RUŠE, obveščamo, 
da bodo glasovali na volišču št. 
007004016 KULTURNI DOM RUŠE, 
Falska cesta 24, saj je Okrajna volilna 
komisija na podlagi priporočil Državne 
volilne komisije volišče št. 007004015 
GASILSKI DOM RUŠE, s sklepom št. 
041-1/2014-2 z dne 24. 2. 2014, 
ukinila. 

Dodatne informacije lahko volivci 
pridobijo na okrajni volilni komisiji na 
tel. št. 02 669 06 83 in 02 669 06 71.

OKRAJNA VOLILNA KOMISIJA RUŠE
7. VOLILNA ENOTA, 4. VOLILNI OKRAJ

Kolodvorska ul. 9, 2342 Ruše

Upravna enota Ruše, Kolodvorska ulica 9, 2342 Ruše,  E-pošta lojzka.sernc@gov.si, tel. št. 02/669-06-64

Več informacij o izvedbi slovesnega obreda sklepanja zakonskih zvez in o 
prostorih za sklepanje zakonskih zvez dobite na tel. št. 02/669-06-60 (centrala), 
02/671-95-32 (Krajevni urad Lovrenc na Pohorju), 02/674-05-20 (Krajevni 
urad Selnica ob Dravi) in na spletni strani Upravne enote Ruše http://www.
upravneenote.gov.si/ruse

Lojzka SERNC
vodja Oddelka za upravne notranje zadeve
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AMBROZIJA

udi na področju naše občine že nekaj let opažam 
razbohoteno rast škodljive rastline AMBROZIJE, 

zato menim, da je sedaj pravi čas za opozorilo. Rastlina 
je zelo alergena, saj povzroča številne težave: srbenje 
nosu in oči, kihanje, pretirano solzenje in voden izcedek 
iz nosu, otekanje vek, kašljanje, tudi oteženo dihanje in 
slabo počutje. 
Širjenje rastline je zelo agresivno, zato je bila že leta 2010 
na področju Slovenije sprejeta Odredba za zatiranje te 
rastline (Ur. l. RS, št. 63/2010). V skladu z njenimi določili 
so lastniki zemljišč dolžni poskrbeti za preprečevanje in 
zatiranje te rastline.
Zatiramo in preprečujemo širjenje:
•  od aprila do junija populimo mlade rastline;
•  z nizko košnjo v 2. dekadi  junija, 3. dekadi julija, 2. 

dekadi avgusta in 1. dekadi septembra;
•  z rednim okopavanjem posevkov na manjših površinah;
•  na večjih kmetijskih površinah redno uporabljamo 

herbicide oz. mehansko odstranjujemo plevel;
•  neobdelane površine zatravimo in nizko kosimo.  
Pomembno je poudariti, da tudi z zelo natančno in nizko 
košnjo ne moremo v celoti preprečiti cvetenja, saj stranski 
poganjki rastline rastejo zelo nizko.

Besedilo in fotografija: Jože BREZNIK, inž. agr.

T

ČAJEVEC (CAMELLIA SINENSIS) – PRAVI ČAJ

ajevec raste samoniklo v sredogorju južne in 
jugovzhodne Azije. Gojijo ga po vseh tropskih in 
suptropskih delih sveta. Čajevec je vedno zelen 

grm ali nizko drevo, zaradi obrezovanja  v višino ne 
zraste več kot 1,5 m, predvsem zaradi lažjega obiranja. 
Večina uporabnikov čaja zmotno misli, da so pravi čaji 
iz različnih rastlin. Iz čajevca dobimo zeleni čaj, črni čaj, 
beli čaj, rumeni čaj in rdeči čaj ali oolong. Čaji se med 
seboj razlikujejo v obiranju in načinu predelave listov.  

Različna imena, ki jih uporabljamo za prave čaje, so nam 
lahko v pomoč pri razbiranju izvora in kakovosti oz. vrste 
čaja. Kakovost čaja je odvisna od izvora in starosti listov 
(najboljši so mladi poganjki, sledijo mlajši in nato starejši 
listi) ter od njihove začetne predelave. Obirajo najmlajše 
liste - pekoe (še neodprt zgornji list - vršiček) in dva 
sosednja lista. Najkakovostnejši je čaj, ki vsebuje samo 
pekoe liste. 
Čaji iz čajevca so različni poimenovani. Njihovo ime je 

Č
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odvisno od države proizvajalke, tako poznamo kitajski, 
japonski, indijski, cejlonski čaj. Ime čaja je lahko tudi 
po pokrajini, kjer je bil pridelan (Darjeeling, Assam) ali 
po proizvodnem procesu. Glede na postopek priprave 
in sušenja lističev čajevca poznamo fermentirane čaje 
ali črne, nefermentirane ali zelene, polfermentirane ali 
oolong oz.rdeče čaje in neobdelane – nefermentirane 
ali bele čaje. Čaji dobijo ime tudi po kvaliteti in velikosti 
lističev čajevca (flowery pekoe, pekoe, souchong, broken 
orange pekoe in druge).
Največja pridelovalka čaja je Indija. Čaji, pridelani v Indiji, 
se med seboj zelo razlikujejo. Najbolj poznano področje 
pridelave je ob vznožju Himalaje, imenovano Darjeeling. 
Obiranje listov čajevca pričnejo že v marcu (first flush 
Darjeeling). Pripravljen čaj pomladnega obiranja ima 
prijetno aromo, ki se lahko razvije le, če se uporabi za 
njegovo pripravo mehka voda. Čaj močnejšega okusa in 
z več barve dobimo, ko liste čajevca pobirajo v poletnih 
mesecih (second flush Darjeeling). Jesensko obiranje 
čajevca nam da čaje s fino aromo z malo čreslovinami 
(autumnals Darjeeling). Največ čaja pridelajo v vzhodni 
Indiji v pokrajini Assam. Tukaj pridelani čaji so poznani 
po prijetni aromi. Vse tujke v oklepajih so navedene, 
ker jih boste našli na škatlicah čajev, ki jih kupite v naših 
trgovinah.
Druga največja pridelovalka čaja je Kitajska, ki pa 
zaradi priljubljenosti čaja med svojim večmilijonskim 
prebivalstvom tega zelo malo izvozi. Kitajski čaji so blago 
fermentirani, svetlo rumene do oranžne barve. Pridelajo 
zelo kvalitetne dimljene čaje, ki dobijo svoj poseben okus 
med sušenjem na odprtem ognju.
Med vodilne svetovne proizvajalce čaja spada tudi 
Japonska, ki ima svoje nasade čajevca urejene drugače 
kot drugi proizvajalci. Japonci so nasade prilagodili tako, 
da lahko obirajo čajevec v celoti strojno. Obiranje čajev 
se prične v mesecu aprilu, proizvede se največ zelenega 
čaja, čajni lističi se takoj po obiranju segrevajo nad paro, s 
tem preprečijo fermentacijo. Na ta način dobimo tudi nam 
najbolj poznana čaja Bancha in Sencha. Na Japonskem 
ročno obirajo samo še najdražje čaje (Gyokuro). 
Čajevec med drugimi  gojijo na Cejlonu, v Indoneziji, Keniji, 
Turčiji, Rusiji, Argentini, Braziliji in Iraku. 
Pri tem bi omenili nam najbolj znan ruski čaj, katerega 
pridelujejo v subtropskih delih Kavkaza, Večino pridelka 
porabijo sami. Ruski čaj je mešanica različno sušenih lističev 
čajevca srednje kakovosti. Ruski čaj je bil popularen v naših 
krajih, ker je bil edini pravi čaj, ki ga je bilo možno kupiti. 

Pitje tega čaja je bilo običajno povezano z bolezenskimi 
stanji. Pri nas se čaj ni nikoli uporabljal v takšni meri in za 
takšen namen kot v deželah proizvajalkah čaja.
Sencha pomeni v prevodu „pod paro sušen čaj“, in tako se 
tudi ta čaj skrbno pred zvijanjem in sušenjem narahlo suši 
pod paro. Listi tvorijo fino in lomljivo strukturo. Preliv se 
svetlika v svetli olivnozeleni barvi.
Ime bancha pomeni pozna trgatev in nam da čaj z večjimi 
lističi in manj kofeina. Ko v japonskih nasadih čajevca 
oberejo lističe za čaj sencha, začnejo obirati lističe za 
čaj bancha. To je bolj navaden čaj, ki ga pijemo ob vsaki 
priložnosti in tudi proti večeru, saj ni tako poživilen kot 
druge vrste čajev.
Beli čaj je ime za neobdelane in nefermentirane lističe 
pravega čajevca. Isti lističi se uporabljajo tudi za izdelavo 
zelenega čaja, oolonga in črnega čaja.
Za oolong čaj je potrebno veliko ročnega dela, brez 
katerega ni čajev oolong, lahko rečemo, da so dobesedno 
izdelani, saj čajne lističe po obiranju večkrat ročno 
svaljkajo, sušijo, segrevajo in spet svaljkajo. Za te čaje so 
značilni veliki, deloma ali povsem v kroglaste oblike zviti 
lističi. Pripravljen čaj je bister, svetlo- ali zlatorumen do 
rjavkast.

Ste se kdaj vprašali, kaj pomenijo oznake 
pri pravih čajih?
Orange pekoe (OP) je izraz, ki se uporablja na zahodu za opis 
določene vrste črnega čaja (Orange Pekoe grading). Kljub 
temu da večina črnih čajev izvira iz Kitajske, se običajno te 
kratice čajev uporabljajo za čaje iz Šrilanke, Indije in drugih 
držav z izjemo Kitajske, saj v kitajsko govorečih državah teh 
oznak na splošno ne poznajo. Oznake pa se uporabljajo za 
čaje glede na velikost predelanih in suhih črnih čajnih lističev. 
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Čajna indrustrija opisuje s terminom Orange Pekoe srednje 
kvaliteten črni čaj celih čajnih lističev določene velikosti. 
Na zahodu se uporablja kratica kot opis za vsak črni čaj 
in zato ta kratica pomeni na zahodu tudi točno določeno 
vrsto črnega čaja, kot ga poznamo uporabniki in čajeljubci.  
 
Črne čaje označujemo glede na velikost posameznih 
listov, ki jih določijo s posebnimi merilci, imenovanimi 
Mesh (Vir: Wikipedia). Ta metoda tudi določa celostnost 
lista oziroma njegovo drobljenost (Broken), ki je tudi 
del sistema za označevanje. Parametra za označevanje 
kakovosti, velikost in drobljenost (Broken) nista edina 
faktorja pri zagotavljanju kakovosti, imata pa največji vpliv 
na okus, čistost in pa čas prelivov čaja.

Etimologija
Izvor besede „Pekoe“ je negotov, saj poznamo kar nekaj 
razlag. Prva je, da prihaja izraz Pekoe iz Xiamen narečja in 
naj bi v kitajščini pomenil „beli list z dlačicami“. Tako je izraz 
označil Robert Morrison v svojem Kitajskem slovarju kot 
enega izmed 7 vrst črnega čaja, ki ga poznamo Evropejci. 
Orange v besedni zvezi Orange Pekoe pa si včasih zmotno 
predstavljamo, da ima čaj aromo ali okus pomaranče. 
Beseda Orange nima prav nobene zveze z okusom 
čaja. Obstajata dve razlagi o izvoru besede Orange, pa 
nobena od njiju ni dokončna. 
Pri prvi razlagi igra veliko vlogo nizozemski kraljevi House 
of Orange-Nassau in Dutch east India Company, ki je 
uvozilo čaj iz Kitajske v Evropo in ga označilo kot Orange, 
ki naj bi namigoval na kraljevsko noto. 
Druga razlaga pa naj bi se nanašala na oksidacijo čajnih 
lističev. Oranžna barva naj bi nastala, ko se čajni listič 
popolnoma oksidira.

Terminologija
Choppy: Čaj, ki vsebuje mnogo lističev različnih velikosti. 
Fannings: Manjši delci čajnih lističev, ki se 
uporabljajo skoraj izključno samo v čajnih 
vrečkah. To je višja oznaka kot Dust (Prah). 
Flowery: Veliki listi, po navadi obrani med drugim ali 
tretjim obiranjem in pretežno nerazviti čajni vršički. 
Golden Flowery: Označuje mlade čajne liste najkvalitetnejše 
vrste. Po navadi je zlate barve in obran zgodaj v sezoni. 
Tippy: Čaj, ki vsebuje nerazvite čajne liste oziroma čajne 
vršičke. 
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Oznake za čaje v listih:
Kaj pomeni posamezni znak?
S - Special: Najvišja ocena čaja, ki se nanaša na njegovo 
proizvodnjo.
F - Finest: Pomeni najfinejše, nežne in tanke liste.
T - Tippy: Nanaša se na količino nerazvitih zgornjih čajnih 
listov oziroma vršičkov, ki jih v črnem čaju opazimo kot 
svetle delce. Takšni listi kažejo na skrbno obiranje čaja, 
poznejšo obdelavo in sortiranje.
G - Golden: Nanaša se na svetel, zlati lesk, ki ga imajo 
mladi čajni listi najkvalitetnejših vrst čaja.
F - Flowery: Tu gre za čaj, ki ima fine, nežne in tanke liste z 
določeno količino nerazvitih zgornjih čajnih listov oziroma 
čajnih vršičkov.
OP - Orange Pekoe: To je nezdrobljen, vendar po dolgem 
zvit čajni list, ki meri med 8 in 15 cm.
P - Pekoe: Gre za nezdrobljen čajni list, ki je krajši kot 
Orange Pekoe.
S - Souchong: To je oznaka za velike čajne liste, ki so zviti 
po dolgem.
Število 1 je lahko dodano tem oznakam in pomeni najvišjo 
kakovost čaja.
B - Broken: To je znak za zdrobljene čaje. V osnovi je 
označevanje zdrobljenih čajev enako kot označevanje 
čajev v listih, le da je dodana črka B.
D - Dust – prah: To so najmanjši delci, ki ostanejo po sejanju 
čaja in se prav tako uporabljajo za polnjenje v filtrske 
vrečke. Tu gre za čaj slabe kvalitete, ki pa ga ne smemo 
zamenjati s čajem v prahu, ki ga uporabljajo Japonci pri 
svojih čajnih obredih, in gre za poseben čaj, v katerem so v 
droben prah zmleti listi najboljših in najkvalitetnejših vrst 
čaja.

Nekatere najpogosteje uporabljene 
oznake za čaje:
• FTGFOP – 1 (Finest Tippy Golden Flowery Orange 

Pekoe First Grade): Čaj najboljše pridelave s številnimi 
čajnimi vršički. Ta oznaka se uporablja predvsem za 
indijske Darjeeling in Assam čaje.

• SFTGFOP – 1 (Special Finest Tippy Golden Flowery 
Orange Pekoe First Grade): Čaj najvišje kakovosti, ki 
izvira iz Indije.

• TGFOP – 1 (Tippy Golden Flowery Orange Pekoe 
First Grade) in TGFOP (Tippy Golden Flowery Orange 
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Pekoe): Ti dve oceni se nanašata predvsem na čaje 
dobre kvalitete, ki izvirajo iz Darjeelinga in Assama.

• GFOP – 1 (Golden Flowery Orange Pekoe First Grade): 
Ta oznaka se najpogosteje uporablja za najboljše 
kenijske čaje, vendar jo lahko najdemo tudi kot oznako 
za indijske čaje.

• FOP (Flowery Orange Pekoe) in FOP – 1 (Flowery 
Orange Pekoe First Grade): Ti dve oznaki kažeta na čaje 
slabše kvalitete iz Indije in Bangladeša, uporabljata pa 
se tudi za označevanje najboljših kitajskih čajev. Pri tej 
oznaki je potrebno poleg samih črk poznati tudi državo 
izvora.

• OP sup (Orange Pekoe Superior): Ta oznaka se nanaša 
samo na indonezijske čaje. Označuje nezdrobljene 
čajne liste, ki so zviti po dolgem.

• OP (Orange Pekoe): To je najpogostejša oznaka za čaje 
s Šrilanke in z Jave. Označuje nezdrobljene čajne liste, 
ki so zviti po dolgem.

• BOP – 1 (Broken Orange Pekoe First Grade): 
Najpogosteje se uporablja za čaje iz Šrilanke in 
predstavlja mešanico celih ter zdrobljenih čajnih listov. 
Razmerje je približno 40 % celih ter 60 % zdrobljenih 
čajnih listov.

Nekatere vrste rumenih čajev
Junshan Yinzhen
s province Hunan, rumeni čaj vrste Silver Needle in eden 
od desetih slavnih kitajskih čajev (China Famous Tea).
Huoshan Huangya
z gore Huo v provinci Anhui.
Meng Ding Huangya
z gore Meng v provinci Sečuan.
Da Ye Qing
s province Guangdong.
Huang Tang
s province Zhejiang.
Šrilanka: Tu obstajajo tri velika pridelovalna območja: 
Uva – okrožje na vzhodu; območje Dimbula na zahodu in 
tam, kjer se obe področji stikata, to je višavje Nuwara Eliya 
na nadmorski višini 2000 do 2500 metrov, kjer rastejo 
najboljši in najbolj aromatični cejlonski čaji. Od vseh treh 
pridelovalnih območij ima najbolj stalno klimo višavje 
Nuwara Eliya. Poleti tu pridelajo dobre čaje, v zimskih 
mesecih, od januarja do marca, pa čaje vrhunske kakovosti. 
Zanimivo je, da so čaj na Šrilanko prinesli šele pred dobrimi 
100 leti. Pred tem je bila Šrilanka ena največjih pridelovalk 
kave na svetu, takoj za Brazilijo, vendar so bili kavni nasadi 
tu uničeni zaradi kavne podgane, ki je najprej obžrla liste 

in cvetove, pozneje pa cele grme in s tem počasi uničila 
praktično celo industrijo.
Kitajska: je zdaj druga največja pridelovalka čaja na svetu. 
Ker pa je Kitajcem čaj najpomembnejša pijača in so 
najštevilnejše ljudstvo na svetu, ostane za izvoz le malo 
pridelka. Kljub temu pa je mogoče tudi v Evropi kupiti 
izbrane in kvalitetne vrste kitajskih čajev, kot je na primer 
znana vrsta dimljenih čajev Lapsang Souchong, ki dobi 
svoj poseben okus med sušenjem na odprtem ognju, pa 
vse do klasičnih aromatiziranih čajev.
Japonska: Je prav tako ena izmed vodilnih držav v svetu po 
pridelavi čaja. Japonsko strojno obiranje čaja se razlikuje 
od obiranja čaja drugod po svetu, zato se tudi plantaže 
čaja na Japonskem razlikujejo od tistih v drugih delih 
sveta. Medtem ko je v večini držav, ki pridelujejo čaj, del 
proizvodnje še vedno ročne, je japonska čajna industrija 
mehanizirana skozi celoten proces – od obiranja, valjanja, 
fermentiranja, sušenja, sortiranja ter pakiranja čajev. 
Ročno obiranje in pridelava se uporabljata samo še 
pri pridobivanju najdražjih Gyokuro in Kariganes čajev. 
Japonski čajni nasadi se vsi nahajajo v hribovitem delu 
države v bližini rek, potokov in jezer, kjer je klima meglena 
in vlažna, vročina sonca pa zaradi hladnejših, meglenih 
juter ni tako izrazita. Obiranje čaja se začne konec aprila, 
večina japonske proizvodnje pa je usmerjene v pridelavo 
zelenih čajev.
Indonezija: Tu čaj pridelujejo na dveh največjih otokih, 
na Javi in Sumatri. Po pridelani količini čaja je ta otoška 
država na petem mestu v svetovnem merilu. Na Javi so 
čajevec vpeljali v začetku 19. stoletja, ko so posadili prve 
sadike iz Japonske, na Sumatri pa so čaj začeli gojiti šele 
v 20. stoletju. Čaji s Sumatre dajejo močne napitke, ki so 
podobne asamskim čajem, čaj z Jave pa je bolj podoben 
cejlonskim čajem.
Kenija: Tudi v vzhodni Afriki je pridelava čaja pomembna 
gospodarska dejavnost. Čajne grme so sem prinesli 
Angleži, saj je bila Kenija angleška kolonija. Po drugi 
svetovni vojni so okrog Viktorijinega jezera uredili številne 
velike plantaže. Te so še danes v lasti Angležev, pridelujejo 
pa večinoma zdrobljeni čaj, ki prevladuje v angleški porabi. 
Posebno izbrane vrhunske sorte čaja s kenijskega višavja 
se lahko vedno primerjajo s čaji zelo dobre kvalitete s 
Šrilanke ali z Jave.
Rusija: Tudi v tej državi popijejo veliko čaja in in prav tako 
imajo svoje plantaže. Čaj pridelujejo v subtropskih delih 
Kavkaza (Gruzija) in skoraj vsega porabijo doma. Zelo 
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znana je t. i. ruska čajna mešanica, pripravljena iz različnih 
vrst čajev srednje kakovosti, ki jo tudi v naših trgovinah 
dobimo v filtrskih vrečkah z oznako „ruski čaj“.
Argentina: Spada med novejše proizvajalke čaja. S 
pridelavo so sicer pričeli že kmalu v 20. stoletju, vendar se 
je ta močno povečala šele po letu 1954.
Brazilija: Tu so čaj začeli pridelovati že leta 1810, njegovo 
gojenje pa na žalost ni izpolnilo obetov. Pridelovanje čaja 
je sedaj sicer oživljeno in trdno v rokah Japoncev, vendar 
pa pridelava čaja v Braziliji ni velika in nima pomembnega 
deleža v svetovni proizvodnji, kajti Brazilci so bolj znani po 
pridelovanju in pitju kave, ki je pridelajo več z manj truda.

Turčija in Iran: Ti dve državi sicer pridelata nekaj čaja, 
vendar ga skoraj vsega porabita sami.
Tajvan: Tu pridelujejo čaj po kitajskem načinu, izvažajo pa 
predvsem zeleni in polfermentirani oolong čaj.

Besedilo: Janez URBAS

KRASITEV JELKE

Jelkica je bila majhno božično drevo. 
Bila je tako majhna, da si noben 
ptiček ali veverica nista gradila 
gnezdeca v njenih nežnih vejah. Tudi 
noben storžek še ni krasil njenih 
vršičkov, nihče še ni plezal na to 
majhno drevo. Zajček je skočil čez 
drevo, ježek pa si očistil nesnago iz 
bodic ob njej. »Le čakajte packi!« se 
je jezila jelka, rekoč: »Bom vam že 
pokazala!« Bila je žalostna. Bližalo se 
je novo leto, listi so že padli z dreves, 
le mala jelkica je ostala zelena in 
njene iglice so se še bolj svetile.
Grče: Darko, Edi, Zdravko so nekega 
popoldneva tekli po gozdu, opazili 
so majhno drevo in sklenili, da bodo 
taborniki to drevo okrasili.Zdaj to 
drevo žekrasimo več let.
Na decembrski dan se je pred 
hladilnico zbralo precej otrok, 
največ seveda MURNOV in njihovih 
staršev. Stemnilo se je že, zato smo 
potrebovali luč, ki nam je kazala pot 
v gozd. Ob poti v smeri gozda so bile 
prižgane svečke, ki pa nam jih je 

poredni veter upihnil. 
Sreča je bila, da je bil z 
nami tabornik Sašo in 
njegova mama Vanda, 
ki sta poznala pot. Sašo 
je imel na invalidskem 
vozičku luč, ki nam je 
osvetljevala pot. Pot 
ni bila dolga, hitro smo 
zavili v gozd, kjer nas 
je čakala jelka. Drevo 
smo najprej okrasili 
z naravnimi okraski, 
ki smo jih pripravili doma. Vodnica 
Urška nam je prebrala zgodbo o 
drevesu jelkici, ki je sedaj že zrasla v 
veliko jelko. Zapeli smo nekaj pesmi 
in odšli na start našega srečanja. 
Grče so nas pričakale s toplim čajem 
in piškoti, ki smo jih nekaj dni pred 
tem sami spekli. »Mmm, kako je bilo 
dobro!«
Malo utrujeni smo se zadovoljno vrnili 
domov, saj smo preživeli prijeten 
večer.

Besedilo: Vida FRAS-Babi  vodnica
Taborniško društvo Kobanski rod, 

Selnica ob Dravi
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KAJ SO ČLOVEŠKE VREDNOTE?

oštenost, iskrenost, nenasilje, ljubezen, notranji 
mir, radost!
Danes na to mnogokrat pozabljamo. Okolica nas 

ves čas prepričuje, da so najpomembnejše materialne 
dobrine in denar, s katerim lahko vse to kupimo. Res 
potrebujemo za življenje nekaj osnovnih stvari, ki jih 
kupimo z denarjem, vendar lahko sami ocenimo, kaj je 
to, in ne potrebujemo nenehnega prepričevanja o tem, 
kaj je za nas najbolje. Zakaj ne? Zato, ker je kljub takšnim 
»nasvetom« v današnji družbi preveč nezadovoljnih ljudi. 
Če pa so ljudje nezadovoljni, pomeni, da navodila niso  
primerna. 

V našem spominu so še zapisane vse vrednote, vendar 
današnja družba ceni ravno nasprotno. Zbegani smo, 
ker ne vemo, kaj je prav. Ali je prav tisto, kar dela večina, 
ali tisto, kar sami začutimo, da je prav.  Prizadevamo si, 
da smo podobni večini, spregledamo pa, da je večina 
nezadovoljna. Če še mi pozabimo na prave vrednote, 
bomo še mi nezadovoljni! Z denarjem ne moremo kupiti 
človeških vrednot! Ob tem spoznanju nam bo verjetno 
laže poiskati pravo pot v življenju!  To je tista, kjer se ceni 
iskrenost, poštenost, nenasilje, ljubezen, notranji mir, 
radost … in ki upošteva naravne zakone. Osnovni naravni 
zakon pravi, da kar dajemo, dobimo; kadar dajemo dobro, 
se nam vrne dobro; kadar dajemo slabo, se nam vrne 
slabo. Pomembno je, da mislimo, govorimo in počnemo 
tisto, kar je hkrati dobro za nas, za našo okolico in za 
naravo. 
Iskrenost je naravnost. V življenju ne potrebujemo 
dvoličnosti, največ vredne so iskrene misli, čustva in 
dejanja. Iskrenost prihaja iz srca in ne pozna barantanja 
in preračunavanja.
Poštenost pomeni, da tisto, kar mislimo, tudi govorimo in 
počnemo. 
Nenasilje predstavlja usklajenost z normalnim tokom 
dogodkov. Ne silimo sebe ali drugih v karkoli. Poskusimo 
raje doseči spremembo s spoznanjem. Po navadi nam 
tisto, kar želimo doseči na silo, prav zaradi tega nikoli ne 
uspe. 

Notranji mir lahko imenujemo tudi čista vest in to 
imamo, ko počnemo dobro za vse, nikomur in ničemur ne 

škodimo. 
Ljubezen je nesebično dajanje in prejemanje, harmonično 
ustvarjanje, pripravljenost pomagati, prijaznost do okolice 
…
Pravijo, da je ljubezen največja sila v vesolju, je način 
življenja. Prestavlja gore in ustvarja nove svetove. Vsi jo 
lahko dajemo in prejemamo.

Radost izhaja iz našega bistva in ne pomeni samo 
kratkotrajnega zadovoljstva. Radostni so tisti, ki 
ne posvečajo edine in največje pozornosti našemu 
potrošniškemu svetu, tisti, ki na svoji življenjski poti 
opazijo tudi lepoto narave, petje ptic, šelestenje listja, 
žuborenje potoka, …
Včasih pomislimo, kaj mi bo iskrenost, poštenost, 
uvidevnost, prijaznost, saj tega danes nihče ne ceni. Takrat 
pozabimo, da veljajo naravni zakoni, ki poskrbijo za to, da 
se v neskončnosti življenja vse izravna – da dobimo tisto, 
kar dajemo. Vsi potem želimo delovati pošteno, iskreno, 
nenasilno, saj se nam vse to vrača. 

Ob tem zavedanju dobijo človeške vrednote spet svoj 
smisel. 
To je tisto, kar šteje. 
Vedno.

Besedilo: Polde POTNIK

P
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LOVSKA RAZSTAVA

ovsko-gojitveni bazen Kozjak, ki ga sestavljajo 
LD Gaj nad Mariborom, LD Boč na Kozjaku in LD 

Vurmat, je tako kot vsako leto, tudi letos pripravil lovsko 
razstavo – tokrat v organizaciji LD Vurmat. Razstava je bila 
15. in 16. februarja 2014 v lovskem domu Lovske družine 
Vurmat. 

Vsakoletna lovska razstava ima več pomenov. Prvi pomen 
te razstave je nedvomno v pregledu opravljenega dela, ki 
so ga naštete tri lovske družine opravile v preteklem letu. 
Razstava ima tudi izobraževalni pomen. Na vsaki razstavi 
je organizirano predavanje – na različne teme. Letošnja 
tema so bile lovske šege in običaji. 

Še pred tem je vse udeležence, ki jih je bilo veliko, kot 
gostitelj pozdravil starešina Lovske družine Vurmat – 
Andrej HOLCMAN.

Predavatelj je bil Branko VASA, sicer zobozdravnik po 
poklicu.

L Lovske šege in običaji temeljijo na stoletja starih izročilih, 
seveda pa so sedaj šege in običaji prilagojeni duhu časa, v 
katerem živimo. Kaj pravzaprav so lovske šege in običaji? 
To so pravila obnašanja lovca, ki danes temeljijo na 
etičnem kodeksu lovca. Obsegajo, kot rečeno, obnašanje 
lovca, oblačenje lovca in dogodke, ki lovca spremljajo od 
njegovega lovskega krsta do lovskega pogreba. Danes se v 
lovstvu daje poseben poudarek na spoštovanje etičnega 
kodeksa, ki ga podpiše vsak lovec hitro po opravljenem 
lovskem izpitu. To spoštovanje in seveda udejanjanje 
lovske etike v življenju in delu lovca je danes, ko smo 
lovci v družbi dostikrat tudi po lastni krivdi neprimerno 
predstavljeni, še toliko bolj pomembno. Marsikdaj namreč 
sami naredimo premalo za to, da objektivno predstavimo 
svoje delo. 

Lovska razstava pa ima seveda pomen tudi v druženju. V 
dobi računalnikov in nasploh vsesplošnega in nenehnega 
hitenja je druženje še kako pomembno. Na razstavi se 
namreč srečajo ljudje, lovski tovariši, ki se drugače ne 
videvajo ravno pogosto. Zato so takšna srečanja zelo 
zanimiva in prisrčna.

Besedilo: Slobodan TATALOVIČ
Fotografije: Srečko F. KROPE
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19. POSTNO ROMANJE MARIBORSKE METROPOLIJE
PADOVA, SOTTO IL MONTE, MILANO
4. IN 5. APRILA 2014

»Zame škrlat ni nič drugega kot 
večerna zarja, ki me spominja, da se 
moj dan bliža h koncu. Na smrt ne 
mislim s strahom in z obupom; to bi 
samo hromilo moj življenjski pogum 
in delovno vnemo. Že zdavnaj sem se 
navadil na to, da pričakujem poslednji 
božji klic z zaupanjem, in upam, da 
mi tudi smrt ne bo vzela veselja moje 
duše.« (Papež Janez XXIII.).

Notranje veselje je preplavljalo 
nas, udeležence že tradicionalnega 
postnega romanja, ko smo se podali 
na pot, ki nas je vodila naproti 
nepričakovanim doživetjem, tako za 
telo kakor tudi za duha. Bilo je sedem 
avtobusov z okoli 340 romarji, od teh 
nas je bilo 21 iz župnije Selnica ob 
Dravi. Dotaknili smo se nekaj drobcev 
iz zgodovine človeštva in Cerkve terna 
kraju samem doživeli nekatere velike 
osebnosti krščanstva: sv. Antona 
Padovanskega, ki ga Italijani preprosto 
imenujejo svetnik (Il Santo), papeža 
Janeza XXIII., skupaj s papežem 
Janezom Pavlom II. razglašenega 
za svetnika 27. aprila letos, ter sv. 
Ambroža, slovitega škofa v Milanu in 
zavetnika tega mesta.
Prvi dan smo se ustavili v Padovi, mestu 
sv. Antona Padovanskega. Najprej smo 
se sprehodili po baročnem parku, šli 
mimo cerkve sv. Justine, jo mahnili 
skozi staro mestno središče in začutili 
utrip samega kraja. Zatem smo si 
ogledali veličastno baziliko z osmimi 
kupolami in dvema zvonikoma, 

zgrajeno v 13. stol. Posvečena je sv. 
Antonu in je vsa stoletja svetnikova 
nagrobna cerkev. Pred njo je slovito 
Donatellovo kiparsko delo, v zgodovini 
umetnosti prvikrat vlito iz brona. 
Sledila je uvodna romarska maša, ki 
jo je daroval upokojeni nadškof Franc 
Kramberger.
Po maši smo se podali v Sotto il Monte, 
kraj rojstva in otroštva papeža Janeza 
XXIII., rojenega leta 1881. Njegovo 
papeževanje je bilo kratko, saj je 
trajalo samo pet let; njegova pristna 
dobrota in odprtost pa ostajata 
nepozabni. V zgodovino vse Cerkve se 
je za vedno zapisal kot tisti, ki je sklical 
in leta 1962 začel Drugi vatikanski 
vesoljni cerkveni zbor. Ogledali smo si 
prostore v njegovi rojstni hiši; v njih je 
zanimiva razstava slik njega samega, 
njegove družine, njegovih osebnih 
predmetov in njegovih oblačil od 
zgodnjega duhovništva do službe na 
Petrovem sedežu. Dan se je prevesil v 

večer in sledile so vožnja proti hotelu, 
večerja in nočitev.
Zbudili smo se v svežem jutru, 
ki je vabilo na odhod v Milano, 
prestolnico pokrajine Lombardije, 
pomembno gospodarsko, znanstveno 
in kulturno središče severne Italije. 
Je drugo največje italijansko mesto 
in se ponaša z izjemno zgodovinsko 
preteklostjo, z mnogimi umetninami 
in s pomembnimi osebnostmi, ki 
so ga zaznamovale: sv. Ambrož, sv. 
Karel Boromejski, sv. Avguštin, člani 
rodbine Sforza in mnogo drugih.
V baziliki sv. Ambroža (Sant’ 
Ambrogio), v tej izstopajoči milanski 
cerkvi, ki jo je leta 379  dal postaviti 
sv. Ambrož sam, smo imeli drugo 
romarsko mašo. Današnjo podobo je 
dobila v 12. stol., njeno notranjost 
krasi nešteto dragocenosti; v kripti se 
nahaja med drugim grob sv. Ambroža, 
pred katerim smo se ustavljali kot 
romarji.
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Sledil je sprehod po mestu in 
ogled nekaterih najpomembnejših 
znamenitosti. Očaral nas je  mogočen 
trg z znamenito milansko stolnico, 
imenovano Il Duomo di Milano. 
Gradili so jo od 14. do 19. stoletja; 
obnavljanje te umetnine, ki je ena 
največjih evropskih cerkva in lahko 
sprejme do 40 tisoč ljudi, pa zahteva 
znova in znova temeljita dela, ki jim 
ni videti konca. Stolnica je odigrala 

pomembno vlogo pri soustvarjanju 
italijanskega katoliškega izročila, 
prispevala k izjemni glasbeni 
dediščini Cerkve ter postala eden od 
prepoznavnih pomnikov gotskega 
stavbarstva. Ponaša se z zvonikom, 
visokim 108 m, z množico stolpičev 
ter z neštetimi kipi (okoli 3000). 
Ogled notranjosti stolnice je seveda 
nudil posebno izkustvo, ki ga je težko 
opisati; treba ga je preprosto doživeti. 

Sprehod skozi galerijo Vittorio 
Emanuele II. do slovite operne hiše 
»Alla Scala« ter do spomenika, 
ki predstavlja vsakomur znanega 
umetnika Leonarda da Vincija, nam 
je prav tako odprl nova obzorja in 
nas obogatil z do tedaj neznanimi 
doživetji. 
Po nekaj prostega časa smo se ponovno 
zbrali pred stolnico, se nasmehnili in 
nastajale so slike romarjev. Dotaknilo 
se nas je, ko smo skupaj zapeli domala 
ponarodelo pesem Marija skoz 
življenje; na prostranem trgu se je 
začutilo posebno razpoloženje, ki ga 
mimoidoči preprosto niso bili vajeni.
Za konec smo si ogledali še zunanjost 
mogočnega gradu Castello Sforzesco, 
ki ga je zgradila rodbina Visconti, pojem 
vladajoče družine v srednjeveškem 
Milanu; nasledniki, družina Sforza, 
so ga povečali. Grad je danes galerija 
del renesančnih mojstrov; izstopata 
imeni Michelangelo Buonarroti in 
Leonardo da Vinci.
Pot proti domu je bila dolga, toda 
prav nič dolgočasna. Dodobra smo 
se nasmejali, veliko smo prepevali 
in imeli, kot je to že v navadi ob 
povratku, pobožnost križevega pota; 
sooblikovalci smo bili tudi mladi. 
Romanja v imenitne kraje pa 
lahko prevzamejo ne nazadnje 
poznavalce in ljubitelje umetnin, ki 
so različnih pogledov in svetovnih 
nazorov;veličastni dosežki človeškega 
duha pač najbolj spregovorijo 
takrat, ko služijo svojemu namenu, 
za katerega so bile ustvarjeni. 
Pristno lepo razpoloženje se pa prav 
tako prilega vsakemu srcu. Postno 
potovanje v Italijo je bilo vsekakor 
lepo doživetje, ki se ga bomo radi 
spominjali in ga še dolgo delili z 
drugimi.

Besedilo:Ines ŠINKO
Foto:Karl LAMPREHT
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 Krajevni organizaciji RK Selnica ob Dravi imamo 
1841 članov in 318 mladih članov RK.
Organizacijo vodi upravni in nadzorni odbor, pri 

različnih akcijah pa nam pomagajo tudi mladi člani RK na 
OŠ Selnica ob Dravi.
V letu 2013 so bile naše aktivnosti naslednje:
• sociala,
•  krvodajalstvo,
•  letovanje otrok,
•  druge aktivnosti.

a) Vso leto smo finančno pomagali socialno ogroženim 
družinam in posameznikom. Posebne skrbi in pomoči 
so bili deležni učenci OŠ Selnica ob Dravi, starejši, bolni, 
invalidi in drugi, ki so se znašli v stiski. Pomagali smo jim 
pri plačilu šolske prehrane, nekaterim pri plačilu položnic 
in prispevali smo za letovanje otrok v Punatu.
b ) Organizirali smo tri krvodajalske akcije in posebej vabili 
nove – mlade krvodajalce. Bili smo kar uspešni. Za vse 
krvodajalce, ki so v letu 2013 dobili priznanja za večkrat 
darovano kri, smo organizirali srečanje.
c) S pomočjo občine in naše organizacije RK je v letu 2013 v 
MPD Frankopan v Punatu na otoku Krku letovalo 12 otrok.
d )Vso leto merimo krvne vrednosti, in sicer vsako drugo 
sredo v mesecu.
Ob občinskem prazniku Selnice ob Dravi v mesecu maju 
so še brezplačne meritve v Selnici, pri Svetem Duhu na 
Ostrem vrhu in v Gradišču na Kozjaku. V Tednu RK od 7. do 
15. maja so naše aktivnosti še povečane.
Organiziramo različna predavanja.
Učence 2. razredov sprejmemo med MČ RK.
Zbiramo rabljena oblačila in jih prepeljemo v skladišče 
humanitarne pomoči na Ljubljanski 23 v Mariboru.
Sodelujemo pri predstavitvi RK v projektu OŠ – Srečanje 
treh generacij.

POROČILO O DELU KRAJEVNE ORGANIZACIJE RK 
SELNICA OB DRAVI ZA LETO 2013

V V jeseni s pomočjo občine organiziramo srečanje starejših 
občanov. Povabimo vse, ki so stari 70 ali več let. Pripravimo 
jim kulturni program in jih pogostimo.
Mnoge, ki zaradi bolezni, starosti in invalidnosti na 
srečanje ne morejo priti, obiščemo na domu in jih 
skromno obdarimo. Obiščemo tudi vse naše občane, ki so 
v domovih starostnikov v različnih krajih po Sloveniji.
Ob svetovnem dnevu hrane, 16. oktobru, sodelujemo v 
akciji RKS-OZRK Maribor »Drobtinica«. Kruh nam spečejo in 
poklonijo naše skrbne selniške kmetice. Kruh nam pokloni 
še trgovina Mercator. Stojnice postavimo pred Gasilski 
dom in pred trgovino Tuš. Kruh prodajamo po enotni 
ceni. Marsikdo nam ob kruhu pokloni še prostovoljni 
prispevek. Pri organizaciji akcije nam pomagajo še MČRK z 
mentorico. Ves zbrani denar nakažemo na tekoči račun OŠ 
za prehrano socialno ogroženim otrokom.
Veliko naših občanov pa  večkrat letno s potrdilo CSD Ruše 
dobiva pomoč v  hrani v skladišču humanitarne pomoči v 
Mariboru.
Vse naše devetdesetletnike in starejše od njih skupaj z 
županom in DU obiščemo po domovih in jih obdarimo.
Pokojne člane spremlja društveni prapor.

Spomladi pobiramo članarino. Ob koncu koledarskega 
leta vsem občanom ponudimo koledar za naslednje leto. 
Imamo pa tudi nekaj spoštovanih donatorjev. Iskrena 
hvala vsem in vsakemu posebej.
Ves zbrani denar porabimo za različne akcije in pomoči.
Vse leto dobro sodelujemo z organizacijami in društvi v 
kraju.
Naš moto je:
DOBRODELNOST OSREČUJE TISTEGA, KI PREJME, ŠE BOLJ 
PA TISTEGA , KI DAJE.

Besedilo: Predsednica KORK Selnica ob Dravi
Antonija MAJSTER
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V SELNICI OB DRAVI POSTAVILI ZABOJNIK
ZA ZBIRANJE TEKSTILA, ČEVLJEV IN IGRAČ

adruga Dobrote z. b. o. je v sodelovanju z Občino 
Selnica ob Dravi v začetku leta 2014 za občinsko 

zgradbo postavila zabojnik za zbiranje tekstila, čevljev 
in igrač. S tem želimo ozavestiti občane in jim hkrati 
dati možnost oddaje tovrstnih »odpadkov« za nadaljnjo 
koristno uporabo, bodisi za pomoč ljudem v stiski ali za 
nadaljnjo reciklažo.
V letu 2011 je neprofitna Zadruga Dobrote začela delovati 
v okviru projektnega partnerstva za razvoj socialnega 
podjetništva TD tekstil. Leta 2013 skupaj s partnerji, 
društvom Ekologi Brez Meja nadaljujejo z aktivnostmi v 
projektu Tekstilnica. 
Poslanstvo zadruge je v zagotavljanju zaposlovanja težje 
zaposljivih oseb na področju zelenih delovnih mest, 
konkretno v obliki zbiranja, sortiranja, reciklaže in ponovne 
uporabe starih oblačil ter tekstila. Naloga je zbrati čim 
več oblačil in drugega rabljenega tekstila, ki se predela v 
različne izdelke in industrijske krpe.
Iz zbranega tekstila izdelujejo:
•  različne uporabne izdelke, npr. copate, sedežne vreče, 

vrečke za sivko, toaletne torbice, okrasne lončke za 
rože, blazine …,

•  industrijske bombažne krpe,
•  del prebranega tekstila oddajo v secon-hand trgovino v 

Ljubljano,
•  del prebranega tekstila donirajo pomoči potrebnim,
•  ostanek izvozijo.
Projekt ima ekološko komponento, vsak kilogram 
odvečnega blaga, ki se uspe predelati, podariti ali prodati, 
pomeni zmanjšanje količine odvečnega tekstila, ki konča 
na odlagališču.
Ločeno zbiranje tekstila ima poleg pozitivnih okoljskih 
učinkov tudi socialni prispevek, saj z zbiranjem še 
uporabnih oblačil, obutve, z igračami ... lahko pomagamo 
ljudem, ki ne vidijo izhoda iz socialne stiske.
Zabojniki so zelene barve in nekoliko večji ter opremljeni 
z jasnimi navodili. Vljudno vas prosimo, da pri oddaji 
upoštevate navodila, ki so na zabojnikih.
Oblačil pred oddajo ni potrebno posebej prati, likati 
in zlagati, vendar naj bodo kljub temu primerno čista 
in uporabna za ponovno uporabo ali za recikliranje. To 

pomeni, da uporabna moška, ženska in otroška oblačila, 
čevlje v parih, hišne tekstilije (prte, posteljnino, brisače, 
zavese), pokrivala, pasove, torbice, manjše plišaste igrače 
zgolj zložite v navadne plastične vrečke. Zlaganje v vreče 
je potrebno zaradi transporta. Podjetje Zadruga Dobrote 
z. b. o. bo zabojnike praznilo dvakrat na mesec, po potrebi 
tudi tedensko.
Prosimo vas, da upoštevate, da v zabojnike ne sodijo 
mokra, umazana, strgana oblačila, šiviljski in krojaški 
dodatki, tekstilni polizdelki. Prav tako se v zabojnik ne 
odlagajo prešite odeje, vzglavniki, preproge, dežniki, 
vzmetnice in razna polnila.

Besedilo in fotografija: 
Jure STRAH, predsednik Zadruge Dobrote

Z
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SELNIŠKI MOTOKROSISTI

ačetki  motošporta imajo v Selnici ob Dravi trdne 
temelje,  ki pa so v sedanjem času brez pravega 
razloga obstaliv senci vsega športnega dogajanja 

skozi leta. Zdi se mi prav, da na kratko spomnim,  kdo so 
bila velika imena in lokalni junaki v takratni Jugoslaviji, 
zaslužni -  vsak po svoji plati - za dosežke našega kraja in 
okolice.
Avto-moto društvo Fala je bilo ustanovljeno l.1955 in 
registrirano pri občini Maribor-Tabor. Ustanovitelj je bila 
sindikalna podružnica elektrarne Fala. Delovanje društva 
od ustanovitveje potekalo v okviru kolektiva elektrarne 
Fala in bližnje okolicez namenom vzgoje šoferjev amaterjev, 
seznanjanjem novosti pri kmetijski mehanizaciji, ipd., leta 
1972 pa je bila registrirana še avtošola.
Člani prvega upravnega odbora AMD Fala so bili:
Albin Arnuš, Bruno Zupančič, Drago Trunkl, Ivo Rižner, Beno 
Grahor, Slavko Vidovič, Jakob Potočnik, Stanko Jamnik, 
Jože Kobal. Ob novih predpisih so se posvečali  predvsem 
vzgoji voznikov motornih koles, saj je bilo na tem področju 
opaziti veliko nepoznavanja prometnih predpisov.
Ob vse uspešnejšem delovanju društva, ki je v letih 1977-78 
štelo ca.200 članov, pa ne moremo mimo najzanimivejše 
veje motošporta, t.j. cestnega motociklizma in motokrosa.
Leta 1972, ko je bilo prvič izvedeno prvenstvo v motokrosu, 
v razredu do 50 ccm, je na prvi dirki, odpeljani v Tržiču, 
Ivan Golja zasedel  2. mesto (v prvi vožnji je zmagal), Franc  
Lipuš pa je zasedel  4. mesto. Na drugi dirki v Orehovi vasi 
je Golja zasedel 2. mesto, Lipuš pa 9. mesto. Oba sta vozila 
za AMD Orehova vas, na motorjih TOMOS (Golja na ''tri-
brzincu''). V tem letu sta v Državnem prvenstvu zasedla: 
Golja 2. mesto,  Lipuš 3. mesto.
V letu 1973 je bilo odpeljanih 7 dirk. Golja je na TOMOS 
specialki T-15 premagal tovarniško ekipo TOMOSA z 
motorji JUNIOR in postal državni prvak s 4 zmagami. Franc 
Lipuš je zasedel 4. mesto.
V letu 1974 je bilo prvič odpeljano državno prvenstvo 
Jugoslavije v razredu 125 ccm, kjer sta zasedla Franc Lipuš 
3. in Ivan Golja 4. mesto. Oba na motorjih ČZ 125 motokros. 
Omenjena sta občasno tekmovala tudi v Nacionalnem 
razredu do 250 ccm, seveda s šibkejšimi motorji. V razredu 
do 50 ccm je začel tekmovati Gvido Lipuš.
V letu 1975 so bili doseženi končni rezultati v Državnem 

prvenstvu:
•  125 ccm Franc Lipuš 11. mesto Ivan Golja  12. mesto,
•  50 ccm   Gvido Lipuš  9. mesto.

V letu 1976 je  v 2. Ligi za Državno prvenstvo Jugoslavije 
tekmoval tudi Anton Golja. V motokrosu pa sta tekmovala 
tudi Maks Lipuš in Alojz Valentan.
V ŠD TURBINA Selnica ob Dravi se je po nekaj letih zatišja 
l.2002 v tej smeri pokazal mlad talent Nik Pušnik, ki je 
hitro začeldosegati vidnejše rezultate v motokrosu na 
Pokalnem prvenstvu, 2-krat drugo mesto, na Državnem 
prvenstvu pa 2-krat drugo in 2-krat tretje mesto, in sicer v 
razredih 50, 65 in 85 ccm. Žal je moral v letu 2010 zaradi 
hude poškodbe in po priporočilu zdravnikov prenehati z 
obetavno kariero.
Da pa ne bi trud prejšnjih moto-junakov počival 
na lovorikah, smo se skupina motokros in enduro 
navdušencev odločili nadaljevati tradicijo v ŠD TURBINA 
- sekcija Motokros.
Naši člani so: Anton Golja, Andrej Golja, Boštjan Arnuš, 
Jernej Blaznik, Branko Godec, Grega Godec,Uroš Golob, 
Primož Gosak, Peter Maček, Aleš Kraner in drugi.
V letu 2011 smo bili udeleženi na vseh dirkah novonastale 
panoge – Slovenski cross-country SXC, v kateri je 
povprečna udeležba okoli 160 voznikov motorjev in 25 
voznikov štirikolesnikov! To je tekmovanje s kros motorji 
in štirikolesniki v premagovanju ovir na prej pripravljenem 
krožnem naravnem terenu in je mešanica zvrsti motokrosa, 
endura in triala. Tekma traja neprekinjeno 2uri (za kros 
motorje) in 1uro za štirikolesnike in je pravi test fizične 
vzdržljivosti človeka in motorja.
Že na začetku smo dosegli vidne rezultate – vsak v svoji 
skupini. Naj jih omenim samo nekaj:
•  V letu 2011: U. Golob 9. mesto, A. Golja. 13. mesto, B. 

Arnuš 2. mesto.
•  V letu 2012: G. Godec 1.mesto, U. Golob 2. mesto, A. 

Kraner 6. mesto, A. Golja 9. mesto.
•  V letu 2013: B. Arnuš 1. mesto, A. Golja 6. mesto, J. 

Blaznik 9. mesto.
Veseli smo, da smo sezono zaključili brez večjih poškodb 
in z veseljem pričakujemo novo sezono SXC, za katero 
pravijo, da bo še zanimivejša in laže dostopna vsem 
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ljubiteljem bencinskih hlapov. Problem  izvajanja voženj 
kot treninga z enduro/kros in štirikolesniki se kaže v 
neurejeni zakonodaji, saj v naši bližini ni namenskega 
poligona oz. terena, kjer bi lahko varno vadili vožnje. Tako 
se moramo za nekajurne treninge odpraviti na Madžarsko 
in Hrvaško, kjer imajo urejene poligone, vendar pa je to 
povezano tudi z velikimi stroški.
S stališča zakonodaje od l.1991 ni bilo urejeno skoraj nič, 
bilo je le nekaj  poskusov uveljavitve predlogov ZVCP in 
Zakona o vožnji v naravnem okolju, ki pa niso padli na 
plodna tla, tako da še vedno čakamo na zakonsko uredbo 
naše športne panoge za umestitev v primeren prostor.
Lep bencinski pozdrav!
Braaap, braaap

Besedilo: Boštjan ARNUŠ

BOŽIČNO – NOVOLETNI ODBOJKARSKI 
TURNIR

D Turbina, sekcija odbojka je, 22. decembra 2013, 
priredila in izvedla že tradicionalni božično – 
novoletni odbojkarski turnir. Turnirja se je udeležilo 

45 igralk in igralcev, ki so bili razdeljeni v šest ekip, in sicer: 
veterani Turbina, člani Turbina, članice Turbina, rekreacija 
Turbina, mladinke Turbina in gasilci. Med vsemi ekipami 
so bili najuspešnejši člani Turbine in tako zasedli prvo 
mesto, na drugo mesto so se uvrstili veterani Turbine, 
tretje mesto pa so zasedle članice Turbine. 
Na turnirju  se nam je v uvodu predstavilo 15 osnovnošolk 
in osnovnošolcev, ki pridno trenirajo in si nabirajo 
odbojkarsko znanje. Odigrali so dve tekmi. 
Tako so se nam na turnirju predstavili osnovnošolci in 
tudi tisti odbojkarski zanesenjaki, ki so osnovno šolo že 
zdavnaj zaključili, pa vendar še vedno radi sodelujejo na 
športnih prireditvah. Zahvaljujemo se vsem sodelujočim, 
vsem obiskovalcem in navijačem, ki so si vzeli čas in z nami 
preživeli aktiven športni nedeljski dopoldan.

Besedilo: Sonja ČREŠNIK
Fotografije: Edi ČEPE

Š
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red nekaj dnevi me je 
poklicala naša Zdenka in 
vprašala: »Fanči, si napisala 

kaj za Novičke?« Kot sami veste, da 
se predsednici ni pametno zameriti, 
sem res na hitro napisala ta prispevek, 
čeprav nisem bila prepričana, da ga bo 
urednik še lahko uvrstil v to številko.
Ne glede na našo gospodarsko in tudi 
politično krizo Marjetice odločno 
vztrajamo s svojim poslanstvom, zato 
smo že v tem letu kar nekaj postorile.
Najprej bi omenila, da smo v marcu 
pripravile razstavo nekaterih naših 
del v Dijaškem domu Maribor na 
Gosposvetski cesti. Na več stenskih 
panojih in vitrinah smo dale na 
ogled dela naših klekljaric, vezenje 
na več kot sto let starem lanenem 
platnu, pletene in kvačkane prtičke, 
Schwalmer vezenje, čipke, narejene 

SPOMLADANSKE AKTIVNOSTI »MARJETIC«

z iglo, in še se bi kaj našlo. Razstava 
bo trajala še ves mesec in izvedele 
smo, da ni bilo še nobenemu žal časa, 
katerega je namenil ogledu naših 
ročnih del.
Na Jožefovo pa smo, kot vsako leto 
doslej, razgalile naše poslovanje 
društva na občnem zboru. Vse je 
potekalo po določenih standardih, 
tudi tokrat se je vabilu odzval naš 
župan gospod Lep in predsednica 
Turističnega društva gospa Ivanka 
Frešer. Zelo smo bile vesele njunih 
pohval, idej in spodbude za vnaprej.
Predsednica je nanizala naše 
dejavnosti skozi vse leto in predlagala 
načrt dela za letošnje leto, medtem 
ko za finance še kako dobro skrbi 
naša Marinka, in čeprav včasih malo 
pogodrnja, pa ji to nihče ne zameri, 
saj vedno misli dobro; to nam izkazuje 

tudi bilanca na koncu leta.
Prav tako bi vam rade zaupale, 
da smo se Marjetice odločile, da 
bomo aktivno sodelovale letos od 
24. maja do 8. junija na OSMEM 
MEDNARODNEM FESTIVALU 
ALPSKEGA CVETJA v Bohinju. Tokrat 
gre za natečaj »Travniških krpank«. 
Travnik bomo krpali (vezle različne 
travniške rože na določenem formatu 
z opisom, s podatki, z izvirnim kratkim 
tekstom o roži, …) v Sloveniji, na 
Hrvaškem, v Romuniji, v Veliki Britaniji 
in v Bolgariji.
In nič se ne ve. Mogoče bo res, bo 
še kdaj kakšna besedica o tem v 
Novicah?
Da se resnično obnašamo varčno, 
bomo ta čas v Bohinju hkrati izkoristile 
za naš skupni izlet.
UŽIVAJTE IN ČIM BOLJ IZKORISTITE 
TA NAŠ ČAROBNI LETNI ČAS!

Besedilo: Fani OSTERC

USTANOVLJENO NOVO DRUŠTVO

etrtega aprila so pri Sv. 
Duhu na Ostrem vrhu 

ustanovili novo društvo. Pohodniško 
– olepševalno društvo Duhovski 
gamsi se imenuje to društvo.

Kaj je botrovalo temu, da je prišlo 
do ustanovitve tega društva? Tisti, 
ki radi hodijo na razne pohode, 
so v preteklosti pogrešali nekoliko 
bolj organizirano druženje – bolj 
organizirano tako pri načrtovanju 
pohodov in kasneje seveda izvedbi 
pohodov. 

Pobudniki ustanovitve društva. Nekaj jih manjka.

P
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Ko se je sestal iniciativni odbor za 
ustanovitev pohodniškega društva, so 
prisotni kar hitro ugotovili, da bo najbrž 
samo pohodništvo premalo. Zato so 
se odločili, da dejavnost razširijo tudi 
na skrb za kraj, za videz svojega kraja. 
Od tod tudi nadaljevanje imena – 
olepševalno društvo. V imenu društva 
namenoma ni besede »turistično« - tako 
zaradi tega, ker so v Pravilih društva, ki 
so jih na ustanovnem zboru sprejeli, 
zapisali, da si želijo tesno sodelovati s 
turističnim društvom, ki že obstaja, to 
je s Turističnim društvom Selnica ob 
Dravi. Beseda »olepševalno« pa izvira 
iz prehoda devetnajstega stoletja v 
dvajseto stoletje, ko se je v soseščini 
ustanovilo društvo, ki je v svojem imenu 
imelo besedo olepševalno. 

»Duhovski gamsi« pa je imenu dodano 
zaradi lanskega vzpona na Triglav, pa 
tudi zaradi tega, ker pri Sv. Duhu oziroma 
na Vurmatu prebiva kar številčna 
populacija gamsov.

Program dela društva je sestajanje 
in delovanje zaradi napredka kraja, 
organiziranje pohodništva, organiziranje 
olepševalnih akcij v kraju, ohranjanje 
starih vrednot, organiziranje prireditev 
v kraju, organiziranje športnih aktivnosti 
v kraju, skrb za strokovno znanje svojih 
članov, organiziranje predavanj, tečajev, 
posvetovanj in seminarjev za svoje 
člane, sodelovanje z Občino Selnica 
ob Dravi in, seveda, sodelovanje s 
Turističnim društvom Selnica ob Dravi. 

Udeleženci prvega pohoda - prvega maja letos.

Osnovna dejavnost društva bo pohodništvo. Že kar nekaj časa se je kazala želja, da bi bilo nekaj narejenega na tem 
področju. Že maja bo organiziran prvi pohod, sledilo mu jih bo še kar nekaj, pa tudi ponovni vzpon na Triglav je letos v 
načrtu društva.

Besedilo: Slobodan TATALOVIČ
Fotografije: Cveto TOPLAK in 

Slobodan TATALOVIČ
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MONTESSORI DOMA IN MONTESSORI URICE
DOM JE IDEALEN PROSTOR ZA IZVAJANJE MONTESSORI PEDAGOGIKE

MONTESSORI DOMA

Montessori doma
Obdobje od 0-6 let je obdobje srkajočega uma in občutljivih 
obdobij ne glede na to, ali otrok obiskuje montessori vrtec 
ali kakšno drugo ustanovo ali pa je doma.
Kasneje v življenju nismo nikoli bolj odprti in občutljivi 
za informacije in izkušnje iz okolja kot v tem začetnem 
obdobju življenja. V tem obdobju se dobesedno oblikujejo 
možgani in osebnost.
Maria Montessori: »Vsaka osebna poteza, ki jo vsrkamo 
kot otroci, ostane za vedno. Čeprav bi se ji kasneje skušali 
razumsko odpovedati, je nekaj vendarle še ostane v naši 
podzavesti. Kajti ničesar, kar se je izoblikovalo v otroštvu, 
kasneje ne moremo popolnoma izbrisati. … Kar je otrok 
vsrkal, ostane končna sestavina njegove osebnosti.« 
Cilj zgodnjega učenja ni v tem, da se otrok nauči brati, 
pisati, da se spozna z matematiko ali pa da želimo iz 
njega narediti genija. Spretnosti, kot so branje in uporaba 
števil, so produkt močnega razvoja možganov in pozitivne 
samopodobe.
Naj bo naše vodilo: »Pomagaj mi, da naredim sam!«
Otroci si želijo delati, a smo odrasli tisti, ki jim to 
onemogočamo. 
Pomivanje posode, čiščenje mize, pometanje, priprava 
pogrinjkov, priprava malice, sajenje rož, okopavanje 
gredic, čiščenje oken, … in še in še bi lahko naštevala 
aktivnosti, pri katerih lahko sodelujejo otroci. Naj vam vaš 
otrok pripravi limonado, naj olupi čebulo, krompir, trdo 
kuhana jajca ali korenček. Če boste pekli potico, naj vam 
pomaga pri trenju orehov.

 Vsakodnevne dejavnosti v našem domu in okrog njega so 
priložnost, da otrok krepi svojo koncentracijo, pridobiva 
na fini in grobi motoriki, razvija pozitivno samopodobo in 
spoštovanje do dela, pridobiva samozavest.

Montessori urice
Gre za program, namenjen otrokom, ki ne obiskujejo 
montessori vrtca. 
V skrbno pripravljenem okolju otrok samostojno in 
svobodno izbira med montessori materiali, ki so prilagojeni 
njegovi razvojni stopnji.

Na voljo so materiali z osnovnih področij montessori 
pedagogike: vsakdanje življenje, zaznavanje, jezik, 
matematika in znanost

Montessori urice se izvajajo vsako soboto od 9.00-10.30 
V Studiu Betnavčica na Lackovi 43 b v Mariboru.
Za več informacij in prijave: metka.kodrin@krs.net 

Napovednik:
Montessori delavnice 16. in 23.4.2014
Za več informacij: metka.kodrin@krs.net 

Dan odprtih vrat v Hiši otrok vrtec montessori v 
Mariboru 12.4.2014.
Za več informacij:
vrtec@z-ams.si

Besedilo: Metka Kodrin
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ZOFIJA LEŠNIK - 90 LET

7. 3. 2014 je proslavila svoj 90. rojstni dan mama, babica 
in prababica Zofija LEŠNIK z Mariborske ceste 10 v Selnici 
ob Dravi.  Na ta dan so jo obiskali tudi župan g. Jurij LEP, g. 
Slobodan TATALOVIČ in predsednica RK Selnica ob Dravi 
ga. Tonica MAJSTER. Polna optimizma, dobre volje in z 
veliko mero humorja  je bila vesela  njihovega iskrenega  
stiska rok, toplih  objemov  in  lepih  želja. 
Naša slavljenka se najbolje počuti v krogu svojih domačih: 
sina Rajka, hčerke Darinke in Ivice z družinami. V veliko 
veselje so ji njenih šest vnukov in devet pravnukov, ki jo 
vsi z ljubeznijo kličejo  baca.
Draga naša baca! Ob tvojem cenjenem jubileju ti vsi tvoji 
iz srca želimo, da bi še dolga leta bila zdrava in  zmeraj 
polna optimizma med nami, saj se vsi radi vračamo k tebi, 
ker je pri tebi naš dom. 

Besedilo: Ivica ŠARMAN
Fotografije: Slobodan TATALOVIČ

Slavljenka z županom

s snaho Lidijo                                         in s hčerko Ivico.

Spoštovani občani in občanke občine Selnica ob Dravi!
V občini Selnica ob Dravi že dalj časa opažamo povečano 
rast starejšega prebivalstva. Prav tako opažamo, da 
so starejši čedalje bolj aktivni in da izražajo željo po 
medgeneracijskem druženju. Zaradi tega smo se odločili, 
da ustanovimo društvo za ohranjanje socialnih stikov. 
Poimenovali smo ga MOST, saj naj bi povezali naša srca in 
podelili svoje misli z drugimi.
V programu ne gre le za nudenje društvenih dejavnosti, 
ampak za širšo paleto dejavnosti in ponudbe storitev za 
vse generacije. Naš namen je pomagati starim ljudem, 
da se bodo starali na kakovosten način, mladim, da se 
bodo ob zabavi pripravljali na prevzem odgovornosti za 

DRUŠTVO ZA OHRANJANJE SOCIALNIH  STIKOV 
MOST SELNICA OB DRAVI

svoje življenje in vzpostaviti sodelovanje ter sožitje več 
generacij.
Osnovni cilji programa bodo zagotavljanje socialne 
vključenosti čim širšega kroga ljudi s pomočjo 
Medgeneracijskega dnevnega centra in prostovoljcev. 
Program bo zagotavljal organizacijo socialne mreže, ki 
bo zadovoljevala potrebe še posebej ranljivih skupin, in 
zagotavljal skupnostno skrb, namenjeno prav preživljanju 
prostega časa, druženja, pomoči in samopomoči ljudi.
Društvo bo z organizacijo in delovanjem 
Medgeneracijskega dnevnega centra zagotavljalo:
•  povečanje socialne vključenosti starejših,
•  zagotavljanje pogojev za medgeneracijsko učenje,



44 Selniške novice 21 | maj 2014

•  pridobivanje in usposabljanje prostovoljcev vseh 
generacij za delovanje na področju medgeneracijskega 
sodelovanja,

•  podporo in promocijo  medgeneracijskega 
prostovoljstva,

•  vzpostavljanje okoliščin, v katerih se srečajo in 
sodelujejo različne generacije,

•  prenos in pridobivanje praktičnih znanj, veščin in 
spretnosti,

•  promocijo medgeneracijskega sodelovanja in 
solidarnosti,

•  spodbujanje tesnejših povezav med generacijami ter
•  dvig vrednot medgeneracijskega sodelovanja.
Torej bomo v Medgeneracijskem dnevnem centru 
poskrbeli za vaše dobro počutje z druženjem, zabavo in 
tudi z učenjem.
Ob aktivnem delovanju Medgeneracijskega dnevnega 
centra se bo zmanjšala potreba po institucionalnem 
varstvu, saj starostniki nemalokrat potrebujejo le nekaj 
minut prijaznega poslušanja. To pa bo polepšalo tudi 
zdolgočaseno mladost in upehano srednjo generacijo.
KOMU JE PROGRAM NAMENJEN
Program je namenjen osebam vseh generacij, predvsem 
pa:
•  starejšim ljudem,
•  otrokom in mladostnikom,
•  osebam s statusom invalida,

•  dolgotrajno brezposelnim osebam,
•  osebam, ki imajo bivališče na območju občine Selnica 

ob Dravi.

NAČIN DELA V PROGRAMU
Izvajalci (Prostovoljci) bodo v našem programu opravljali 
tako obiske na domu, se pogovarjali z uporabniki in 
jim nudili družabništvo in tudi različna svetovanja v 
Medgeneracijskem dnevnem centru.
Uporabniki bodo imeli torej možnost uporabe prostorov 
Medgeneracijskega dnevnega centra, kjer jim bomo nudili 
različne delavnice, kot so učne delavnice in delavnice 
za zdravo življenje, različna predavanja, skupine za 
samopomoč, različne interesne skupine in podobno. 
Vse bo odvisno od želja uporabnikov, saj bomo število 
prostovoljcev in izvedbo programov prilagajali njim. Nad 
našim delom pa bedela in nam bo tudi v pomoč strokovna 
delavka.
Za več informacij o delu društva in o izvajanju 
programov smo dostopni na:
•  telefonska številka: 040 644 782
•  e-pošta – most.selnica@gmail.com

Vljudno vas vabimo, da se v čim večjem številu vključite v 
naše programe!

                         Besedilo: Valentina REPOLUSK

VOŠČILNICE

Sem Milena GABRIJAN, upokojena vzgojiteljica. Pred 
šestimi leti sem se s svojo družino preselila iz mesta v Sp. 
Slemen. Svoje življenje sem si popestrila z umetniškim 
ustvarjanjem, ki je dostopno vsakomur.
Od zgodnje pomladi nabiram v naravi cvetlice in vse 
mogoče rastlinje za sušenje in nato za nadaljnjo uporabo. 
V svojem kabinetu preždim ure in ure ter ustvarjam 

voščilnice za različne priložnosti. Seveda mora biti prisotna glasba. Božično-novoletni 
čas mi je najbolj pri srcu, ker zelo rada uporabljam zlato barvo. Pri svojem delu 
uporabljam različne materiale naravne, kupljene v ART-u in seveda veliko pripomočkov. 
Na računalnik si napišem verze, ki jih dodam na nekatere voščilnice. Vsaka ideja rodi še 
kako novo zamisel. Dober kritik pri mojem delu je vnukinja Larisa. Tudi sama mi že daje 
kakšno dobro idejo in seveda rada ustvarja.
 V letu 2009/ december, mi je revija JANA objavila na dveh straneh – Voščilnice (božične). 
V letu 2012 pa sem imela v Kamnici (Knjižnici) tudi razstavo VOŠČILNICE. Moje voščilnice 
naj vam bodo v spodbudo.Lotite se dela in vam bo marsikaj ustvarjalnega šinilo v glavo.

Besedilo in fotografije: Milena GABRIJAN
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b sredinski postaji gondole Rote 8er v predelu 
Moadörfl v Wagrainu na koči Franzl Alm je smučanje 
s starodobno smučarsko opremo, ki jo sicer najdete 

le v muzejih, spet zaživelo v polnem sijaju. Demonstracije 
različnih smučarskih slogov, ki so deloma že prešli v pozabo, 
so navdušile številne oboževalce in gledalce.  Devetega 
marca letos so se pomerili v kategorijah moški in ženske 
(Mannaleit in Weibaleit) na lesenih smučeh oz. smučeh brez 
robnikov. 
Pred samim startom se je vsak tekmovalec predstavil 
na tako imenovani modni reviji starodobnih smučarskih 
oblačil. Ocene je podeljevala strokovna žirija deželnega 
smučarskega muzeja Werfenweg ter kulturnega društva 
Blaues Fenster Wagrain. Sodelovali in predstavili so se tudi 
etnološka skupina ''selniški plejžuhari'',  ki so med skoraj 200 
nastopajočimi pritegnili veliko zanimanja ter tako odmevno 
predstavili redko ljudsko izročilo iz Dravske doline.

SMUČANJE PO STAREM

Besedilo in fotografije: Jani DOLINŠEK

O
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- lastna vzgoja sadik cvetja za balkone, 
grede in grobove

- med drugim tudi trajnice, primule, 
ciklame, macehe, krizanteme...

- sadike zelenjave
-posaditev korit, gred in grobov

- velik izbor loncnic in rezanega cvetja
- bogata izbira darilnih artiklov

- aranziranje daril, izdelava šopkov, 
aranzmajev

- komplet aranziranje za poroke
- izdelava zalnih vencev

- velik izbor svec- velik izbor svec
S tem kuponom vam ob nakupu nad 

20 € priznamo 10% popusta*
Kupon je unovčljiv samo na vrtnariji Trabe 

do konca leta 2014.

Dostava kupljenega blaga do 10 km 

BREZPLACNO!

KRALJICA SELNIŠKIH JABOLK NE POČIVA NITI NA DOPUSTU

 mesecu novembru se je skupina mladih, med njimi tudi nekaj selniških deklet (Janja Jamnik, Maja Škerbinek, 
Kaja Grušovnik in Sara Pokeržnik) odpravilo na oddih v Vilo Stare v Bohinju. Mladi smo na oddihu spoznavali 
lepote Gorenjske in nabirali energijo za nadaljnje podvige. Za pridih domačnosti pa je v Bohinju poskrbela kraljica 
selniških jabolk, Kaja Grušovnik, ki tudi na dopustovanju ni počivala. Za ekipo prijateljev je pripravila nadvse 

odličen »jabolčni štrudel«. Verjemite, zelo hitro je zmanjkal, mi pa vam v dokaz pošiljamo nekaj foto utrinkov. 

  

Prispevek in fotografije: Sara POKERŽNIK

V
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Sredi neokrnjene narave, nedaleč od mesta Maribor, se v 
naselju Kamnica nahaja kopališče Mariborski otok. Otok čez 
leto obiskujejo številni ljubitelji narave in športni navdušenci. 
Mariborski otok je bil leta 1951 zavarovan kot naravna 
znamenitost, leta 1992 pa kot naravni spomenik in je poseben 
tudi zaradi izjemne flore in favne.

Še posebej živahno je na kopališču v poletnih mesecih, ko se pridejo 
zabavat tako mladi kot tudi malo starejši, saj vsak najde kakšno 
aktivnost zase.

Kopališče Mariborski otok bo odprlo svoja vrata in naznanilo 
pester poletni program v nedeljo, 15. 6. 2014. Takrat bo za 
vse obiskovalce kopališča vstop prost, saj bo na Otoku potekal 
tradicionalni, že četrti, Aquasystems tek ob Dravi. 

Za vse tiste, ki se v poletnih mesecih ne boste odpravili na oddih na 
morje, bomo pripravili pester športno-animacijski program in zabavne 
dogodke. Med tednom bodo na kopališču vsak dan potekale različne 
vodne in športne animacije, za najmlajše pa bodo organizirane otroške 
delavnice. Obiskovalcem bodo na razpolago tudi trenerji plavanja in 
vaterpola, ki bodo prikazali pravilne tehnike izvajanja teh športnih 
aktivnosti. Program animacij bo zajemal različne pripomočke za 
plavanje, tečaje plavanja, odbojko v vodi, aktivnosti na suhem, odbojko 
na mivki, badminton in namizni tenis. Ob prijetni družbi bo na voljo 
pestra izbira hrane in pijače.

Za celodnevno karto boste odšteli le 5,00 €, za otroka pa 
4,00 €. Po 14. uri se boste lahko vsi kopali za neverjetne 
3,00 €.
 

Kopališče Mariborski otok, 
Na otok 40, 

2351 Kamnica, 

Tel: 02 623 1032, 
Mob: 051 310 604, 

E-mail: info@somb.si

Zabavni dogodki:
•  Tematski vikendi
•  Vikend zabave v juliju
•  Sobotna športna 

tekmovanja
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NAGRADNA KRIŽANKA

NAGRAJENCI PREJŠNJE ŠTEVILKE
1. nagrada knjigo Jurija Pivka: Pohorje prejme Franci Vrenčur, Vodovodna ulica 24, 2352 Selnica ob Dravi
2. nagrada knjigo Mimi Malenšek: Plamenica prejme Anita Sedovšek, Mariborska cesta 31E, 2352 Selnica ob Dravi
3. nagrado knigo Mimi Malenšek: Plamenica prejme Hirš Alenka, Ruška cesta 10, 2352 Selnica ob Dravi


